
Napfényes udvaron 485 diák zsibongásával kezdődött el a
2021–2022-es tanév a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceumban. Az ódon iskola udva-
rán bizalommal és reménységgel telve sorakoztak az előké-
szítősöktől a XI.-esekig tanítóik, osztályfőnökeik
társaságában. A találkozás mindannyiuknak öröm, hiszen a
járvány sokáig távol tartotta a gyermekeket az iskolától. A
tanévet Tamási Zsolt igazgató nyitotta meg. 

Sohasem voltak ennyien 
Ennyi rákóczis diák még sohasem sorakozott a katolikus iskola udva-

rán. Induláskor, 2015-ben, 13 osztály kezdett, amikor 2018-ban újrain-
dították az oktatást, 15 osztály volt, most már 18 osztály kezdi meg a
tanévet az intézményben. Van egy hiányzó évfolyam, a XII. osztály, mert
amikor újraindult az iskola, a IX. osztályosok számára a számítógépes
elosztás már lejárt, IX. osztály nem indulhatott. Jövőtől teljes lesz a lét-
szám, akkor 21 osztály kezdi az iskolát. 

Kis román abszurd
Pár nap van hátra a liberálisok kongresszusáig, amikor kiderül,

ki viszi el a pálmát az elnökválasztási háborúban. Ludovic Orban,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke a hét végén „meglehetősen
kritikusnak” nevezte az alakulat helyzetét, és azt mondta, az egyetlen
tisztességes módja a parlamenti többség biztosításának, ha újraala-
kítják a koalíciót. Szerinte három lehetőségük van, vagy újraalakít-
ják a koalíciót, elfogadva, hogy az USR PLUS nem hajlandó többé
Florin Cîţut a miniszterelnöki székben látni, vagy a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) „kegyelméből” maradnak kormányon (ami nagy-
számú választópolgár elvesztésével járna, és évekre megbélyegezné
a pártot), vagy ellenzékbe vonulnak. 

Az USR PLUS szerint, amely nemrég kivonult a kormányból, majd
a miniszterek után Cîţu menesztette az államtitkárokat és a prefek-
tusokat is, azt mondta, a koalíció jövőjét érintő politikai tárgyalá-
sokat azzal fogják folytatni, aki a PNL elnöke lesz, hiszen „új
miniszterelnökre van szükség, akinek megvan a szakmai képessége
és érettsége egy új koalíciós kormány vezetéséhez”, ami a jelenlegi
kormányfőnél teljesen hiányzik. 

Egyébként Cîţu is bízik a koalíció helyreállításában, ezért betöl-
tetlenül hagyta az USR PLUS kormányzati posztjait. „Őszintén
hiszi”, hogy az USR PLUS–PNL–RMDSZ alkotta koalíció az egyet-
len kormánykonstrukció, amely képes megvalósítani a reformokat
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Átmenet
az adrenalinba
Az elmúlt hét végén több fesztiválnak,
partinak is otthont adott Marosvásár-
hely: az utcazene-fesztivál mellett
ekkor tartották az idei Maris Festet is,
igaz, a járványügyi korlátozások miatt
ezúttal amolyan miniverzióban, Transi-
tion to Adrenaline címmel. 
____________2.
Ivóvíz- és 
csatornahálózat-
bővítés önrészből
Önerőből bővíti az ivóvíz- és csatorna-
hálózatot a nyárádszeredai önkor-
mányzat Nyárádszereda–
Székelytompa irányába. Szeredában
és Szentannán már van hálózat, igye-
keznek minden utcát lefedni. 
____________6.
A Street Music
Festival élményei
Az utcákon voltak artisták, zenészek,
művészek, de még mozgó zongora is.
Az emberek pedig sorra járták a han-
gulatos helyszíneket. Meglepő volt
látni, hogy mindenhova jutott elég ér-
deklődő, annak ellenére, hogy a város
szinte minden pontján – távol egymás-
tól – voltak rendezvények. 
____________7.
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Maris Fest 2021
Átmenet az adrenalinba

Az elmúlt hét végén több fesztiválnak, partinak is otthont
adott Marosvásárhely: az utcazene-fesztivál mellett ekkor
tartották az idei Maris Festet is, igaz, a járványügyi korláto-
zások miatt ezúttal amolyan miniverzióban, Transition to
Adrenaline címmel. Emiatt a bulinak nem is az eddig meg-
szokott helyszín, a lovarda környéke adott otthont, hanem a
Víkendre költözött a parti, és ez meglepően jó választásnak
bizonyult: a polgármesteri hivatal víkendháza mögött, a régi
gokartpálya és a nagy medence közötti részt lepték el péntek
és főleg szombat este a bulizni vágyó motorosok, ahol pén-
tek délután Vlad Nedelcu és Flavius Buzilă lépett fel.

A hagyományos motoros felvonulás szombat délután
vette kezdetét, 16 órakor már több százan gyülekeztek a
Shopping City felső parkolójában, majd elindult a népes
felvonulások között is ritkaságszámba menő lélekszámú,
óriási menetoszlop, amely a városon áthaladva ért a Ví-

kendtelepre, ahol már sült az ökör és hangolt a banda.  A
szervező Legio Maris RC ez évben a motorosbalesetben
lebénult rögbijátékos, Ştefan Stan számára szervezett tom-
bolaalapú gyűjtést, a szerencsétlenül járt sportoló a felvo-
nuláson is részt vett: a sor elején, rögtön a szervező klub
mögött, egy Rewaco trike hátsó ülésén. 

A szombat esti parti igen jóra sikeredett, fellépett Daniel
Moldovan és Cătălin Laszlo, majd Dan Helciug és együt-
tese, a My Queen nevű Queen tribute-csapat zárta a kétna-
pos eseménysorozatot, amely kis mérete ellenére jókora
tömeget vonzott, és amelyen mindvégig igen jó hangulat
uralkodott, másnap pedig már egy árva csikk sem maradt
a résztvevők után a Víkend gyepén, ezzel is igazolva mind
a szervezők, mind a résztvevők otthoni hét évének meglé-
tét. A szervezők ígérték, jövőre teljes mellbedobással tér-
nek vissza, a soron következő Maris Fest pedig olyan
elemekkel is bővül majd, amilyeneket eddig motorostalál-
kozón nem láthattunk. 

Több mint 700 kutyát neveztek be
a Dracula Dog Show-ra

A Nemzetközi Ebtenyésztők Szövetsége és a Maros Megyei Ebtenyész-
tők Egyesületének közös szervezésében került sor a hétvégén Marosvá-
sárhelyen a 16. Dracula Dog Show kutyakiállításra. A Ligetben, illetve a
vár előtti téren szervezett szemléken szebbnél szebb kutyákat láthatott a
közönség.

Idén mintegy 28 országból érkeztek versenyzők, több mint 700 ebet
neveztek be a bemutatókra. A járványhelyzetet tekintve, a résztvevők
száma kissé elmaradt az elmúlt évekbeli kiállításokétól, de a szervezők
elégedettek voltak. 

A Maros Megyei Ebtenyésztők Egyesületének elnöke, Lokodi Csaba
Zsolt a szombati nap legfőbb programját, a Best in show-t követően kö-
szönetet mondott a szervezőcsapatnak, a több országból érkezett bíróknak
és nem utolsósorban a résztvevőknek. (antalfi)

A Best in show verseny nyertese a pomerániai törpespicc Fotó Antalfi Imola

Délutáni tárlatnyitó
A nagyváradi Tibor Ernő Galéria alkotóinak Baráti szí-
nek című kiállítása nyílik meg szeptember 14-én, ma
délután 5 órakor a Bolyai utcai unitárius egyházközség
Dersi János termében. Közreműködnek: Duó Sola
Fide, Thurzó Sándor József (mélyhegedű), valamint Fó-
rián Andrea írónő.

Gabi és a repülő nagypapa 
Szeptember 15-én, szerdán 18 órakor a Gabi és a re-
pülő nagypapa című előadásra várják a gyermekeket
és felnőtteket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínházba. Rendező Vidovszky György. Mivel a jár-
ványügyi előírásoknak megfelelően a helyek száma
korlátozott, előzetes telefonos helyfoglalás szükséges
a 0740-566-454-es mobilszámon, 9-13 óra között. Be-

lépés maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes
testhőmérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyere-
keknek a maszk viselése nem kötelező. Az Ariel szín-
ház társulata szeptember 17–24. között a Bethlen
Gábor Alap támogatásával részt vesz a világ legna-
gyobb nemzetközi bábfesztiválján (Festival Mondial des
Theatres de Marionnettes) a franciaországi Charleville-
Mezieres-ben. 

120 éves a Nagy Zsinagóga
A marosvásárhelyi zsidó hitközség szervezésében a
vásárhelyi Nagy Zsinagóga megnyitásának 120. évfor-
dulója alkalmából szerveznek megemlékezést szep-
tember 23-án. Az ünnepség programja a következő:
9-10 óra: a vendégek fogadása, 10-12 óra: ünnepi ta-
lálkozó, 12-13.30 óra: a közösségi múzeum megtekin-
tése, 14-15 óra: ebéd, 15-17 óra: látogatás a gettó
emlékművénél és a temetőben, 18-19 óra: ünnepi kon-
cert. 

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max.240C
min.100C

Ma SZERÉNA és ROXÁNA,
holnap ENIKŐ és MELITTA
napja.
ENIKŐ: Vörösmarty Mihály al-
kotása a csodaszarvas mondában
szereplő Enéh névből. 
MELITTA: görög eredetű, jelen-
tése: méh, szorgalmas.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 13.
1 EUR 4,9444
1 USD 4,1944

100 HUF 1,4158
1 g ARANY 241,3710

Megnyílt a Mircea Birău uszoda 
Szeptember 14-én, ma megnyílt a marosvásárhelyi Mircea
Birău uszoda. A létesítmény most hosszabb időintervallu-
mot és teret szán a nagyközönségnek. A továbbiakban is 2
órás turnusokban egyszerre legfeljebb 40-en tartózkodhat-
nak az uszodában, a nyitvatartási idő változatlan. A nap bi-
zonyos szakaszaiban osztoznak majd a medencéken a
sportolók a nagyközönséggel. A nagy medencében keddtől
péntekig 12–14 óra között három sávon a 10 évnél fiatalabb
sportolók edzenek, 16–18 óra között pedig két sávot tarta-
nak fenn a sportolók számára. A kis medencében keddtől
péntekig 10–12 között babaúszás és torna van, 12–18 óra
között pedig úszásoktatást tartanak. A sportolóknak fenn-
tartott sávok mellett úszhatnak azok is, akik kedvtelésből
járnak uszodába. Szombaton és vasárnap reggel 6-tól 22
óráig kizárólag a nagyközönséget várják az uszodába. Az
infraszauna, a szolárium, a jacuzzi és a gőzfürdő zárva
marad. 

Jótékonysági motorozás 
Szeptember 18-án, szombaton nyolcadik alkalommal rende-
zik meg a magyarfülpösi jótékonysági motoros felvonulást.
Az idén a Daimler MC Nomads, a Big Red Machine Prospect
Charter Mures és a Sons of Attila RC motorosklubok által
szervezett, nagy hagyományú jótékonysági akcióra motoro-
sokat és civileket egyaránt várnak. A tradícióhoz híven a
résztvevők ezúttal is egy tank benzin árával támogatják a
mélyszegénységben élő gyerekeket nevelő és iskoláztató, a
helyi Szivárvány Házat működtető alapítvány munkáját. Gyü-
lekező 12 órakor a Daimler MC Nomads marosvásárhelyi
klubházánál (a Sinaia utcai Ursus Sörház udvarán) vagy
13.30 órakor a szászrégeni Lidl parkolójában, ahonnan kö-
zösen motoroznak ki a résztvevők Magyarfülpösre.

Kirándulás 
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja, valamint az
Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez szeptember 18-
án Torockóra és Nagyenyedre. Érdeklődni a 0744-928-299-
es telefonon lehet. A jelentkezőktől oltási igazolást kérnek.
Utolsó jelentkezési nap szeptember 16. 

Kamaszokat várnak
A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat bővítené csapatát, ezért
szeptember 28-án, kedd délután 5 órától a színészi hivatást
szerető, 12 és 17 év közötti lányok és fiúk jelentkezését vár-
ják a társulat székhelyén, a marosvásárhelyi vár Kapubás-
tyájában tartandó felvételire. A felvételhez szükséges egy
rövid, bármilyen stílusú vers és egy dal előadása. Érdek-
lődni lehet a 0726-221-504-es telefonszámon. 

Négynapos terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október 3-
a között négynapos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja az absztinencia elérése, információszerzés
a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önis-
meret. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelent-
kezni szeptember 24-ig lehet a következő telefonszámokon:
Bartha Éva – 0740-056-691, McAlister Magdolna – 0742-
653-331.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

14.,kedd
A Nap kel 

6 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 37 perckor. 
Az év 257. napja, 

hátravan 108 nap.

Kaáli Nagy Botond

Megyei hírek

Szeptember 18-19-én idén másodjára szervezi meg a Te-
kerj egy jó célért adománygyűjtő kerékpáros rendezvényt
a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Ezúttal 16 célra lehet
adományozni, illetve – a megszokottól eltérően – még két
másik helyszínt is biztosítanak a tekerésre. Az extrémebb
helyek kedvelőinek lehetőségük lesz az erdőben kerékpá-
rozni a Tekerj Wild eseményen. A gyerekek is – elkerülve
a forgalmat – a főtéren tekerhetnek egy jó célért a Tekerj
Junioron. Aki szeretné bejárni a várost, és közben élvezni
az ellenőrző pontok meglepetéseit, részt vehet a Tekerj
Cityn. 

Azokat, akik a három esemény valamelyikén részt sze-
retnének venni, arra kérik, hogy töltsék ki az online előre-
gisztrációs űrlapot. Az előregisztrálókat az űrlapon
megadott elérhetőségükön SMS-ben értesítik, ha Tekerj!
applikációt tesznek közzé az App Store és a Google Play
platformokon, amelyen keresztül kiválaszthatják az általuk
támogatott ügyet, és online fizethetnek az előzetes regiszt-
ráció során kiválasztott részvételi csomagért. Az online
űrlap kitöltése a részvétel előfeltétele. Azoknak, akik nem
vesznek részt az eseményen, a honlapon szintén van lehe-
tőségük adományozni. 

Nemes célért tekernek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Túllépte a 35 ezret a járvány ismert
áldozatainak száma

Romániában túllépte hétfőn a 35 ezret a koronaví-
rus ismert áldozatainak száma, köztük több mint
3600-at a nyár elején végzett ellenőrzések nyomán
utólag vezettek be a hivatalos Covid-statisztikába.

A hétfői járványügyi jelentés szerint az utóbbi napon 46 fer-
tőzött vesztette életét (ami több mint másfélszerese az utóbbi
két hét átlagának), és ezzel 35 036-ra emelkedett a járvány hi-
vatalos statisztikákban szereplő áldozatainak száma.

A lakosság korrekt tájékoztatása és a „rémhírjárvány” meg-
fékezése érdekében Romániában már tavaly februárban – ami-
kor az ország területén még egyetlen koronavírus-fertőzést
sem igazoltak – „stratégiai kommunikációs törzs” (GCS) ala-
kult az egészségügyi, külügyi és belügyi tárca, valamint a ka-
tasztrófavédelem részvételével. A hatóságok azt akarták elérni,
hogy a lakosság ne dőljön be a közösségi oldalakon terjedő
álhíreknek, és a koronavírussal kapcsolatban kizárólag a hi-
vatalos forrásokból tájékozódjon.

Idén tavasszal azonban az azóta menesztett Vlad Voiculescu
egészségügyi miniszter azt állította, hogy a „hivatalos forrá-
sok” között is ellentmondásokat észlelt, ugyanis szerinte sok-
kal kevesebb Covid-haláleset kerül be a közegészségügyi
intézet adataira épülő, a GCS által megbízhatónak tekintett

adatbázisba, mint ahány áldozat szerepel a Covid-kórházak
bejegyzéseit összesítő minisztériumi statisztikában. Ezt ké-
sőbb a kormányfő által elrendelt szakértői vizsgálat is igazolta.
A jelentés rámutatott, hogy sok kórház feleannyi Covid-
halálesetet sem jelentett a közegészségügyi hatóságnak, mint
amennyit bevezetett a szaktárca által üzemeltett internetes
platformba.

Ezért május végétől kezdődően a közegészségügyi intézet
a minisztérium által elrendelt ellenőrzés nyomán elkezdte a
hivatalos statisztika kiigazítását, a napi jelentésekhez hozzá-
adva több-kevesebb, utólag „Covid-halálnak” minősített ese-
tet. Az azóta eltelt több mint három és fél hónapban 3644
korábbi – többnyire tavalyi – halálesettel igazították ki a jár-
vány hivatalos statisztikáját. Ebben az időszakban 1259 újabb
áldozatot is követelt a járvány.

A GCS hétfői jelentése egyébként a járvány további gyor-
sulását igazolta. Az elmúlt héten csaknem 60 százalékkal
emelkedett az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma az
előző hetihez képest. Hasonló mértékben emelkedett – hétfőn
elérte az 5288-at – a kórházban kezelt fertőzöttek száma, és
az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké is múlt hétfő óta több
mint másfélszeresére, 633-ra emelkedett. (MTI)

Újraindult Benjámin Netanjahu volt izraeli kormányfő
korrupciós perének tárgyalása

Három hónapig tartó szünet után folytatódott hét-
főn Benjamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnök,
a jobboldali Likud párt elnöke, a parlamenti ellenzék
vezetője korrupciós perének tárgyalása – jelentette
az izraeli média.

A jeruzsálemi körzeti bíróság hétfői tárgyalási napján foly-
tatták az első tanú, Ilan Jesua, a Walla hírportál volt igazgatója
meghallgatását, illetve az angolszász bírósági gyakorlatot kö-
vető, keresztkérdéses tanúmeghallgatását.

Jesua a legsúlyosabb vádpontnak tekintett 4000-es aktában,
a Walla hírportál korrupt médiabefolyásolási ügyében tanús-
kodik. Az ügyészség vádirata szerint a volt kormányfő és csa-
ládja a kéréseivel és követeléseivel éveken át rendszeresen
befolyásolta az akkoriban legnépszerűbb portál hírközlését,
cserébe Netanjahu gazdasági kedvezményeket adott a hírpor-
tál tulajdonosának, az Elovics házaspárnak.

A volt kormányfő az ügyészség szerint ezen ügyletekben
visszaélt hivatalával, amikor 2014 és 2017 között miniszter-
elnökként és hírközlési miniszterként is szolgált.

Jesua megőrizte, majd átadta a rendőrségnek az Elovics csa-
ládtól kapott utasításokat és kéréseket, amelyek a miniszter-
elnöktől és közvetlen környezetétől származtak, és
amelyekben olykor azt is leírták, hogy milyen gazdasági elő-
nyök függtek a kérések teljesítésétől.

A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint a
Netanjahu védelmét ellátó ügyvédek annak bemutatásával
próbálják aláásni a tanú vallomását, hogy Jesua más politiku-
sok és üzletemberek számára is megjelentetett őket kedvező
fényben bemutató újságcikkeket, és ez szerintük azt mutatja,
hogy Netanjahu nem részesült előnyben a hírportálon.

Jesua korábban már befejezte tanúvallomását, de a védelem

kérésére a bíróság elrendelte mobiltelefonjának és e-mail-fi-
ókjának újabb átnézését, mert a védelem megpróbálta az új
üzenetekkel megmutatni, hogy a Walla igazgatója nemcsak
Netanjahu és családtagjai, hanem mások kéréseit is teljesítette.

Netanjahu védőügyvédje szerint a felfedezett új anyagok
jelentős és kiterjedt információkat hordoznak számos politi-
kusról és közéleti személyiségről, akik kapcsolatban álltak a
Walla szerkesztőségével.

Az ügyészség szerint viszont a vádlottak kérésére lefolyta-
tott vizsgálattal megszerzett új anyagok nem változtatják meg
az ügyészség álláspontját, és nem befolyásolják a bizonyíté-
kokat.

A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerint a hét-
fői tárgyalási nap kezdetén az ügyészség kiegészítő nyomozást
kért Avi Alkalaj, a Walla egykori szerkesztője ügyében a Jesua
telefonjában talált új bizonyítékok nyomán, de ez ellen Netan-
jahu védőügyvédei tiltakoztak.

A legsúlyosabb, akár tíz év börtönbüntetési tétellel sújtható
vádpont a volt kormányfő ügyében a megvesztegetés a Bezeq
telekommunikációs óriásvállalat főrészvényesével, Saul 
Eloviccsal folytatott ügyletek miatt.

Először fordult elő Izrael történelmében, hogy hivatalban
lévő miniszterelnököt vesztegetéssel vádoltak, ráadásul a hi-
vatali ideje alatt elkövetett korrupció miatt. Ehud Olmertet, a
Netanjahu előtti kormányfőt korrupcióért börtönbüntetésre
ítélték, de ő már a nyomozás alatt lemondott, és miniszterel-
nöki kinevezése előtt követett el törvénytelenségeket.

Benjamin Netanjahu tagadja, hogy bármilyen jogsértést kö-
vetett el, és azt állítja, hogy az ellene felhozott vádak koholtak,
politikai puccskísérlet áldozata, amelyben részes a helyi
média, a rendőrség és az ügyészség is. (MTI)

Ryanair-vezér: egyesülnie kellene az easyJetnek
és a Wizz Airnek

A Ryanair légitársaság vezetője szerint egyesülnie
kellene a Wizz Airnek és az easyJetnek, mert enélkül
mindkét céget más légitársaságok „szereznék meg”.

Michael O’Leary a Financial Times című londoni üzleti na-
pilap hétfői kiadásában megjelent nyilatkozatában felfedte,
hogy ő is többször megpróbálkozott a Wizz Air felvásárlásá-
val, de már letett erről a szándékáról.

Az easyJet – a legnagyobb brit olcsójegyes légitársaság – a
múlt héten hivatalosan bejelentette, hogy nem sokkal koráb-
ban előzetes felvásárlási célú megkeresést kapott.

A Londoni Értéktőzsdén (LSE) közzétett tájékoztatásból
nem derült ki, hogy melyik cég kereste meg az easyJet veze-
tését, de számos brit médiatársaság és lap – köztük a BBC és
a Financial Times – az ügyet közelről ismerő illetékesekre hi-
vatkozva olyan értesülést közölt, hogy a Wizz Air kereshette
meg az easyJetet az átvételi ajánlattal. Az easJet közölte, hogy
a cégvezetés egyhangúlag visszautasította „az alacsony árfo-
lyamprémiumot tartalmazó, nagyon feltételes jellegű, teljes
egészészében részvénycserés” tranzakcióra vonatkozó meg-
keresést. A brit légitársaság közlése szerint a vevőjelölt azóta
jelezte, hogy immár nem érdeklődik az ügylet iránt.

Az írországi központú, Magyarországon is aktív Ryanair
vezérigazgatója azonban a hétfői Financial Times-interjúban
kijelentette: az easyJet és a Wizz Air vagy „összeolvad”, vagy
szükségszerűen más cégek „szerzik meg” a két céget.

Michael O’Leary szerint több nagy nemzeti légitársasági
csoport, köztük a British Airwayst birtokló IAG, a Lufthansa
vagy az Air France is megpróbálkozhat rivális cégek – akár
diszkont vagy kisebb útvonalhálózatot működtető légitársasá-
gok – felvásárlásával.

A repülési ágazatban konszolidációra van szükség és ez
meg is fog történni. Ez elkerülhetetlen, különösen a korona-
vírus-járvány utáni kilábalás időszakában – mondta a Finan-

cial Timesnak a Ryanair vezetője. Hozzátette: a légitársasá-
goknak a puszta fennmaradás érdekében hatalmas méreteket
kell ölteniük, és a szétaprózódott európai piac hosszú távon
fenntarthatatlan lesz.

A Financial Times kommentárja szerint az easyJettel az
„ambiciózus” Wizz Air rögtön komoly jelenlétre tehetne szert
Nyugat-Európában, ahol a cég – amely az elmúlt 15 évben
hazai piacán, Kelet-Európában növekedett – lassú ütemben
terjeszkedik.

A Ryanairhez hasonlóan azonban a Wizz Air is „félelmete-
sen erős” működési modellt épített ki azzal, hogy nagyon ala-
csonyan tartja működési költségeit. Ha a cég egyesül az
easyJettel, az ügylet magasabb költségeket eredményezne, és
drágább repülőterek használatával is járna – áll a Financial
Times hétfői értékelésében.

Michael O’Leary a londoni üzleti napilapnak nyilatkozva
szintén utalt erre, kijelentve: a kérdés az, hogy a Wizz Air ja-
vítaná-e az easyJet költségszerkezetét, „vagy az easyJet költ-
ségei rombolnák-e le a Wizz Air költségbázisát”.

A Ryanair vezérigazgatója kijelentette: jelenleg nem érdek-
lődik egyesülési vagy felvásárlási ügyletek iránt, mivel tart
attól, hogy egy ilyen tranzakció felforgatná a vállalat hatékony
üzleti modelljét.

O’Leary felfedte ugyanakkor: többször is kísérletet tett a
Wizz Air megvásárlására a cég mögött álló amerikai befekte-
tőtől még azelőtt, hogy a Wizz Air részvényeinek forgalma-
zása 2015-ben megkezdődött a Londoni Értéktőzsdén.

Elmondta: „háromszor vagy négyszer” próbálkozott a Wizz
Air átvételével, de egyszer sem sikerült megállapodásra jutni
az árról. A Ryanair vezetője közölte azt is, hogy most már nem
érdeklődik az ügylet iránt, tekintettel arra, hogy a Wizz Air
piaci tőkeértéke immár 5,5 milliárd font környékén jár. (MTI)

az országban. Hogy pontosan milyen reformokra gon-
dolt, nem részletezte.

Közben tovább folyik a sárdobálás a politikában. Egy
értelmiségi szerint az USR PLUS-kommentek stílusa
annyira elfajult, hogy „lassan az AUR trolljai az USR
PLUS aktivistáitól tanulhatnának”. Azt javasolta az
USR-nek, hagyjon fel a közösségi médiában az agresz-
szív hangnemmel.

Végül azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a „három
az egyben belügyminiszter”, akit az USR távozása nyo-
mán felkentek szállításügyi és igazságügyi tárcavezető-
nek is – és aki Románia modern kori történelmének
első, eddig egyetlen jogi végzettság nélküli igazság-
ügyminisztere lett –, bebizonyította, hogy ebben az or-
szágban a törvények a balekoknak valók, a hatalom
birtokosai számára semmit sem mondanak, és azok vé-
tenek elsősorban ellenük, akiknek védeniük kellene őket.
A három az egyben minisztert az UNTOLD fesztiválon
maszk nélkül kapták lencsevégre. Az Europol szakszer-
vezet is kíváncsi, vajon megbüntetik-e, vagy csak a ba-
lekokat. Ilyenek például a szülők, akik az iskolakezdés
napján nem léphettek be a tanintézményekbe.

Hétezren kezdtek online
Hétezerre rúg azoknak a tanulóknak a száma, akik
jövő héten online kezdik az iskolát, vagy azért, mert
a településükön 6 ezrelék fölötti a SARS-CoV-2-fer-
tőzési esetek aránya, vagy azért, mert nem sikerült
befejezni az infrastrukturális munkálatokat – közölte
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. Infrastrukturális
problémák miatt Bukarestben 2723, az ország többi
részén mintegy 2000 tanuló online fog bekapcsolódni
hétfőtől az oktatásba – tette hozzá Cîmpeanu, miután
az iskolakezdés kapcsán Florin Cîţu miniszterelnök
vasárnap videókonferenciát tartott a közegészség-
ügyi igazgatóság (DSP) képviselőivel és a prefektu-
sokkal. (Agerpres)

1849 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1849 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 22
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.122.653-ra nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.065.989 személyt
gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 6126
RT-PCR tesztet végeztek el (2701-et az esetmegha-
tározás és az orvosi protokoll alapján, 3425-öt pedig
kérésre), és 15.906 antigén gyorsteszt eredményét
dolgozták fel. Az új igazolt esetek mellett 142 sze-
mélynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje. Az el-
múlt 24 órában Bukarestből (249), illetve Kolozs
(143), Temes (121) és Konstanca (99) megyéből je-
lentették a legtöbb új esetet. A legkevesebb új fertő-
zést Kovászna (0), Buzău (3) és Hargita (8)
megyében jegyezték. (Agerpres)

Csökkentenék a létszámhiányt
412 rendőri állásra hirdet versenyvizsgát külső jelent-
kezők számára a Román Rendőrség a létszámhiány
csökkentése érdekében. A versenyvizsgára online is
fel lehet iratkozni, vagy az állásokat meghirdető rend-
őrőrsöknél szeptember 13-a és 24-e között, hétköz-
nap és munkaszüneti napokon egyaránt. Jelentkezni
teljes iratcsomóval kell a megadott dátumig, utólago-
san már nem fogadnak el hiányzó dokumentumokat
– tájékoztatott a rendőrség hétfőn. A pályázók fizikai
teljesítőképességét felmérő selejtezőt október 11-e és
19-e között tartják. Az írásbelire október 23-án kerül
sor, a vizsgázóknak egy tesztet kell kitölteniük. Az ál-
láshirdetésről a https://www.politiaromana.ro/ro/poli-
tia-romana/unitati-teritoriale webhelyen lehet többet
megtudni. (Agerpres)

Tűz egy brassói bevásárlóközpontnál 
A brassói katasztrófavédelem arról tájékoztatott,
hogy a helyi AFI bevásárlóközpont külső falán, 
mintegy 40 négyzetméteren tűz ütött ki. A helyszínre
érkező tűzoltók néhány perc alatt eloltották a lángo-
kat. Személyi sérülés nem történt, a bevásárlóköz-
pont irodarészéről 36 ember kimenekült. (Agerpres)

Szeptember 17-ig meleg idő várható
A sokéves átlagnak megfelelő időjárás várható a kö-
vetkező két hétben, jövő héten pedig 22 Celsius-
fokra csökken az átlagos nappali hőmérséklet – derül
ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember
13-26. közötti periódusra vonatkozó előrejelzéséből.
Erdélyben szeptember 17-ig meleg idő várható, át-
lagban 24-26 fokos napi hőmérsékleti csúcsokkal, il-
letve 9 és 13 fok közötti minimumokkal. Szeptember
18-tól 21-ig fokozatos lehűlés következik, a hőmér-
séklet a sokéves átlaghoz közelít, 17-20 fokos csúcs-
értékekkel és 7-10 fok közötti minimumokkal.
Szeptember 22-26. között enyhén csökken az átlag-
hőmérséklet, a hónap utolsó harmadában megszo-
kott hűvös idő várható. A térségben a következő két
hétben csak 16-a és 20-a között lehet nagyobb
mennyiségű csapadékra számítani. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
Kis román abszurd
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– A fogyasztót tulajdonképpen
csak az érdekli, hogy a lakásában
folyamatosan áram legyen, mű-
ködjön a gázkazán, s ennek fejé-
ben minél kisebb számlát
kézbesítsenek neki, de kevés em-
berben fogalmazódik meg a kér-
dés: honnan és milyen úton jut el
hozzá az energia? 
– Az Európai Unió próbálta vala-

hogy „felszalámizni” a hatalmas
energiavállalatokat, ami amerikai
ötlet, Kaliforniából származik.
Mára már nem mindenki állítja,
hogy jó ötlet volt, mert az Egyesült
Államokban is csak az államok
nagyrészt fele követi ezt a modellt,
a másik fele maradt a régiben, és
nem egyértelmű, melyik modell
szerint jártak jobban a végfelhasz-
nálók, értsd fogyasztók. Nálunk a
régi vállalatok esetében a hálózat –
mindegy, hogy áram- vagy gázháló-
zat – gyakorlatilag egy cég tulajdo-
nában volt. Ezek a cégek mind
állami tulajdont képeztek, és mind
nagy beruházásokkal jöttek létre.
Azelőtt, amikor a villamosítás in-
dult, kis magánberuházásokat esz-
közöltek, mondjuk a gróf létesített
egy generátort, vagy szerencsés
helyzetben egy kis vízi erőművet.
Temesváron például, ahol Európá-
ban elsőként vezették be az utcai
villamos közvilágítást, azért lehetett
ezt megvalósítani, mert városi beru-
házással vízi erőművet építettek a
Begán. Később a hálózatok össze-
kapcsolása és üzemeltetése már or-
szágos feladat lett.

Visszatérve az amerikai mo-
dellre, amiben a hálózatot és az ér-
tékesítést szétválasztották, ezt úgy
kell elképzelni, mint a szállítmá-
nyozást. A megtermelt paradicso-
mot a termelőtől teherautóval
elszállítják a nagybani kereskedő-
nek, aki megveszi, innen a kispiacra
viszik a kiskereskedőnek, s innen a
fogyasztók megvásárolják. Körül-
belül ezt a modellt másolták le –
magyarázta el Csulak Ferenc. 

– Ezzel a leegyszerűsített model-
lel érthetőbb, viszont az energia
esetében mégiscsak bonyolultabb

a beszerzés, a szállítás, eladás,
mint a paradicsomé.
– Igen. Tudni kell, hogy külön

van a nagykereskedő, jelen esetben
a piacfelügyelő, majd a kiskeres-
kedő, aki megvásárolja a villamos
energiát, illetve a gázt a termelőtől,
a villamos energia esetében az erő-
művektől, a gáz esetében a kiterme-
lőktől. Van külön szállítócég,
vannak a kiskereskedők és az elosz-
tócégek. A villamos energia eseté-
ben Romániában a szállító a
Transelectrica, amely állami tulaj-
donban van, ez a nagyon nagy fe-
szültségű hálózatokat kezeli, a
külföldi export-import kapcsolato-
kat rendezi, és van ezen belül egy
piacot szabályozó piacfelügyelő, az
OPCOM, ahová mindennap beér-
keznek az igények a kiskereskedők-
től, valamint a termelőktől a
termelői kapacitások adatai. Ez egy
darabig „sundám-bundám” módon
ment, sokan visszaéltek vele, főleg
az előző évtized második felében.
Az akkori köztársasági elnök hasz-
nálta rájuk a „băieţii deştepţi”, azaz
az okos fiúk kifejezést. Az történt,
hogy egyszemélyes cégek – ame-
lyeket legtöbbször egy tömbházla-
kásba jelentettek be –
zsebszerződéseket kötöttek az erő-
művekkel, kikerülve a piaci fel-
ügyeletet. Hatalmas profitokat
vágtak zsebre. Ezeknek a fiúknak a
jó része bekerült az őt megillető
helyre. Mostanában szabadulnak.
Az új szétválasztási modell Európá-
ban elsősorban az EU-csatlakozás
egyik követelménye is volt, a háló-
zati és egyben kiskereskedő cégek
kalózkodását szerették volna meg-
szüntetni, és versenyt generálni az
energiaárakban. A hálózati cégek a
hálózat üzemeltetéséért felelnek,
arról kell gondoskodniuk, hogy a
gáz és a villamos energia biztonsá-
gosan eljusson a szállítótól az
ügyfél lakásáig vagy az ipari fo-
gyasztókig. Megszabták, hogy mi-
lyen költségeket ismernek el nekik,
s ennek alapján kapják a tarifát, ezt
minden európai országban egy sza-
bályozó hatóság állapítja meg, Ro-
mániában az ANRE. A
kiskereskedő cég a termelőktől köz-

vetlenül vagy a tőzsdén keresztül a
piacfelügyelő felügyelete mellett
kell megvásárolja – most már van
áram- és gáztőzsde meg hasonlók –
a villamos energiát és a gázt. Ezt az
energiát kell eladják az ügyfelek-
nek. A közelmúltban jelentős válto-
zás következett be, liberalizálták a
villamosenergia- és gázárpiacot,
ami azt jelenti, hogy a fogyasztó
bármely kiskereskedőtől megvásá-
rolhatja a villanyt és a gázt. Az volt
az elképzelés, hogy a verseny hat,
és csökkenni fognak az árak.
Utoljára a cernavodai erőműbe 
ruháztak be 

– De nem ez történt. Ellenkező-
leg, az árak elszabadultak, s a la-
kosság pánikhangulatban várja a
téli idényt. 
– Az árak nem a liberalizáció

miatt ugrottak meg, ennek sokkal
mélyebb és régebbi okai vannak. A
villamos energia esetében nagyon
költséges a hálózatok üzemeltetése,
karbantartása, fejlesztése, s ahhoz,
hogy erőművet építsenek és ener-
giát termeljenek, nagyon nagy pén-
zeket kell befektetni. A költség
viszont rendkívül lassan térül meg.
Ha az állam nem vesz részt a fej-
lesztésekben, nem nagyon történik
semmi, mert a magánberuházók
nagy erőműveket nem építenek.
Romániában utolsóként a cernavo-
dai atomerőművet építették. Most
létesült egy komolyabb egység
Radnóton, amit a Romgaz – állami
tulajdonú cég – épített, de másfél
éve húzódik az üzembe helyezése,
ugyanis pereskednek a kivitelező-
vel. Ezenkívül komolyabb beruhá-
zás erőművi kapacitásba nem
történt az elmúlt 30 évben. A széne-

rőműveket sorban be kell zárni, Vaj-
dahunyadot már rég bezárták, Ma-
rosnémetit (Mintia) most csukják
be, hamarosan következnek az olté-
niai szénerőművek, s helyettük
nincs más. 

A vízi erőműveket nem újították
fel – igaz, van egy-két kivétel, de
komoly beruházások nem voltak.
Még mindig azok a turbinák, gene-
rátorok, gépek működnek, amelye-
ket a 70-80-as években szereltek
fel. Azóta eltelt 50 év. Termelnek
még, de nem ugyanúgy, és nem
annyit. Tehát a vízierőmű-park így
néz ki. A megújuló kapacitásokba
való beruházást meg éppen a he-
lyettesítő, rugalmasságot biztosító
egyéb erőművek hiánya akadá-
lyozza jelenleg is. Az történik, mint
mindennel a piacon, ha hiány van,
jelen esetben energiából, akkor fel-
megy az ár. Importból kell fedezni.
Aki elad, annyiért adja, amennyiért
csak lehet, a kereskedők meg ki
vannak szolgáltatva neki. 
A számla 80 százaléka 
az államkasszába jut

– Sokan nem tudják, hogy a gáz-
vagy villanyszámlára befizetett ösz-
szegből mennyi kerül az államhoz.
A valóság az, hogy minden szám-
lára befizetett 100 lejből 80 lej
megy az államnak. A sajtó viszont a
kereskedőket okolja, miközben 80
százalékkal a román kormány ren-
delkezik a saját állami cégein vagy
akár az adóbevételein keresztül. S
akkor azt mondják, hogy sajnos, a
tőzsde meg a nemzetközi helyzet…
Ez olyan, mintha az általam drágá-
nak tartott kenyeret a pénztárosnő
fejéhez vágnám. Annak a fejéhez,
aki elveszi tőlem a pénzt. Tudniillik

a kiskereskedőnek csak az a fel-
adata, hogy begyűjtse a pénzt. Azt
visszaosztja a nagykereskedőnek, a
szállítónak, a hálózati cégnek – ez
gáz esetében a Delgaz Grid, a villa-
mos hálózatnál az Electrica –, befi-
zeti az adókat. De senki nem
foglalkozik azzal, hogy a Románi-
ában kitermelt gáz nagyobb részét
állami kézben levő cégek termelik
ki, az államnak fizetnek a kiskeres-
kedő cégek. Viszont a hazai kiter-
melés nem fedezi azt a
mennyiséget, amennyire szükség
van, és importgázra szorul az or-
szág. A Gazprom mondja meg,
amelyik a lánc elején van, hogy
mennyi a gáz ára. Nem beszélve
arról, hogy a hálózati cégek a leg-
nagyobb fogyasztók, őket sújtja a
legjobban az áremelkedés. Moldvá-
ban például a legnagyobb villamos-
energia-fogyasztó a hálózati cég –
őt sújtja legjobban az emelkedés,
mert a hálózati veszteséget meg kell
fizetnie, s a veszteség körülbelül 10
százalék. A gáz esetében a hálózati
veszteség 2-3 százalék között van.
Ezt is ki kell fizetni, akárcsak az
adókat, a társadalombiztosítási járu-
lékokat – efölött is az állam rendel-
kezik –, s ha végigvezetjük az
egészet, akkor látható, hogy a kis-
kereskedő tulajdonképpen begyűjti
a pénzt, és aztán 80 százalékát visz-
szaosztja az államnak adók, közter-
hek formájában vagy állami cégek
kasszájába. Ami marad, a 20 száza-
lék, abból kifizetik a beszállítók
számláit, az anyagot, a karbantartási
költségeket, beruháznak belőle, a
béreket, a 100 lejből maradó profit
körülbelül 2-5 lej között van. És
akkor az a percepció, hogy utálni
kell azt, aki begyűjti a pénzt! Érzel-
meket keltenek ellene. Holott egyre
több, főleg kicsi kiskereskedő megy
csődbe, s ahogy ez bekövetkezik,
mind nehezebb lesz a többinek.
Kérdés, hogy a nagyok meddig fog-
ják bírni? Az autópályáért tüntettek,
de ki tüntetett azért, hogy legyen
villamosenergia-hálózati vagy vízi-
erőmű-beruházás? Eszébe sem jut
ez egy átlagembernek. A politika is
csak azt figyeli, hogyan tudja maxi-
malizálni a szavazatokat. De most,
hogy felmennek az energiaárak –
Olténiában például majdnem duplá-
jára nőtt a gázszámla értéke –, min-
denki megérzi, mert majdnem
minden termék árába beépül. Tud-
ják a politikusok, hogy baj van,
most keresik a bűnbakot, jelen eset-
ben megtalálták: a kereskedő cégek
– mondta Csulak Ferenc. 

Mezey Sarolta

Csulak Ferenc

Az energiaárak nem a liberalizáció miatt nőttek
Az állam 30 éve nem ruház be 

Az utóbbi hónapokban többféle szemszögből esett szó az
energiapiac liberalizációjáról, a lakosságot sújtó energiaár-
növekedésről. A sajtó általában a lakosság, illetve a politikum
álláspontját tükrözi, s a szolgáltatókra, a kereskedőkre hárítja
a felelősség terhét, mondván, hogy a fogyasztók nyakán élős-
ködnek. Lapunk megkeresésére Csulak Ferenc, a Delgaz Grid,
az E.ON csoport hálózati cégének közelmúltban leköszönt ve-
zérigazgatója a jelenlegi hazai energetikai helyzet kialakulá-
sában közrejátszó folyamatokat vázolta fel. 

Étkezési utalványokkal pró-
bálják a koronavírus elleni
oltás felvételére ösztönözni a
többségében még mindig be-
oltatlan lakosságot, ennek
részleteiről pénteken írt alá
miniszteri rendeletet Cseke
Attila megbízott egészség-
ügyi miniszter.

Romániában azok jogosultak az
öt darab, egyenként 20 lej értékű ét-
kezési utalványra, akik augusztus
31-e (az étkezési utalványokat be-
vezető sürgősségi kormányrendelet
hatályba lépése) után kapták meg a
vakcina második vagy az egydózisú
Johnson&Johnson oltás egyetlen
adagját. Az étkezési utalványokat

legkésőbb két hónappal az utolsó
oltás után annál az oltópontnál vagy
orvosi rendelőnél lehet átvenni,
ahol az illetőt immunizálták. Az
utalványok nyomtatása azonban
még csak most kezdődik. Az egész-
ségügyi tárca pénteki közleménye
szerint kiosztásuk októbertől vár-
ható.

Eddig 5,3 millió ember, a beolt-
ható 12 év feletti lakosság 31,3 szá-
zaléka kapott legalább egy adag
koronavírus elleni oltást. Az oltási
hajlandóság május végétől az ad-
digi negyedére esett vissza, nyár
elején pedig – amikor még az uta-
zási előnyöknek is lehetett bizonyos
motivációs hatásuk – az oltakozás

üteme napi tízezer új beoltott körül
stabilizálódott. Augusztus közepé-
től azonban tovább csökkent az ol-
tási hajlandóság: most már a napi
5800 számít átlagosnak.

Közben a járvány negyedik hul-
láma minden korábbinál gyorsab-
ban emelkedő fertőzési mutatókat
produkál az országban. Míg két
hete a napi 1500 új eset számított
kiugróan magas számnak, a múlt
héten már kétezernél több fertőzést
diagnosztizáltak naponta, pénteken
pedig az új esetek száma a 2500-at
is túllépte, ami 85 százalékkal ha-
ladja meg az utóbbi két hét átlagát.

A napi jelentésben 41 újabb ha-
láleset szerepel, ami több mint más-

félszerese a kéthetes mozgó-
átlagnak.

A kórházakban csaknem 4300
koronavírusos fertőzöttet kezelnek,
számuk két hét alatt több mint dup-
lájára emelkedett. Hasonló arány-
ban nőtt a súlyos esetek száma:
immár 543 fertőzöttet ápolnak in-
tenzív terápián.

A washingtoni tudományegye-
tem egészségügyi mérési és érté-
kelő intézete (IHME) az eddigi
adatok alapján azt valószínűsíti,
hogy Romániában október negye-
dike körül érheti el csúcspontját a
járvány negyedik hulláma, az elha-
lálozások száma pedig az október
26-27-i tetőzéskor napi 300 (a pesz-

szimista forgatókönyv szerint napi
550) körül tetőzhet. A médiában
idézett IHME-becslés szerint az ok-
tóber elejére várt csúcsponton na-
ponta mintegy 60 ezer ember
fertőződhet meg Romániában, de
várhatóan ezeknek csak töredéke –
napi tízezernél kevesebb – kerül
majd be a hivatalos statisztikába.

A második hullám márciusi tető-
zésekor az IHME szerint naponta
40 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma
Romániában, de ezek közül csak
napi 6600 új fertőzést igazoltak
azok a tesztek, amelynek az ered-
ményét bevezették a hivatalos nyil-
vántartásba.

(MTI)

Étkezési utalványokkal ösztönzik az oltakozást
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A tanévnyitó ünnepség az előké-
szítősök virágfolyosó alatti bevonu-
lásával kezdődött, majd Tamási
Zsolt igazgató Jób szavait idézve
kezdte beszédét. „A fában mindig
marad még reménység: hogyha le-
nyesik is, új ágakat hajthat, zsenge
hajtásai el nem maradhatnak.”

– A marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum tanévnyitója az idén is kü-
lönleges, mert sohasem voltunk
még ennyien együtt. 18 osztály, 485
diák, 40 kolléga, szülők s minden
jóakarónk. Évszázados múltunk
során „ágainkat” sokszor nyesték
le, vagy próbálták tőből kivágni is-
kolánkat. Egy dolgot viszont „a fa-
vágók” elfelejtettek: a fában mindig
marad reménység, mert újra és újra
új ágakat hajt. Ti és szüleitek lehet,
hogy a médiából tudjátok, amit a
nagyobb társaitok és szüleik maguk
tapasztaltak: ezt az iskolát sokan
nem akarták, sokan hitték azt, hogy
új ágakat már nem hajthat.

De hajtott! Mert a hit és bizalom
nem a múló földi erősségeken
múlik.

Mert a hit és bizalom alapja,
hogy minden reménységünk Krisz-
tusból fakad. S elődjeinkhez hason-
lóan mi is észre akarjuk venni, hogy
vannak lehetőségek. S akarjuk,
hogy a lehetőségekkel élni tudjunk.

S akarjuk, hogy ezért tegyünk! Mert
a mi lehetőségünk a kölcsönös bi-
zalom, az egymásra támaszkodás, a
hit, hogy tőlünk senki sem tudja el-
venni az álmainkat. S így van, léte-
zik – sokszori újraindulással – ez az
iskola. Amely puszta létével, vele-
tek, velünk együtt tudja és meri hir-
detni, vállalni, hogy új ágakat
hajtson – fogalmazott az igazgató. 
A legfontosabb a bizalom

– A Rákóczi nem csak egy iskola.
Teszünk azért, hogy úgy legyünk
együtt, hogy a tananyag mel-
lett arra is figyeljünk: az is-
kola ennél nagyobb értéket
képvisel. Mert tudatosan a ke-
resztény gyökerekre támasz-
kodunk, ezekből a
gyökerekből növekszünk,
ezek a gyökerek táplálják azt
az évszázados fát, amelyet
hiába akarnak időnként le-
nyesni. S ez a fa nemcsak
hajt, hanem gyümölcsöket is
terem. A kölcsönös bizalom
gyümölcsét, a tudás, a sike-
rek, az eredmények, a böl-
csesség, a kitartás, a
barátságok, a kapcsolatok, a
megmaradás, a példamutatás,
az öröm gyümölcsét. Bízzunk
egymásban, tanár a diákban,
diák a tanárban, szülő az isko-
lában, az iskola a Gondvise-

lésben. S abban, hogy miénk a re-
ménység! – fogalmazott Tamási
Zsolt igazgató, aki elmondta, az ok-
tatás szempontjából pozitívum,
hogy a fertőzöttségi rátát 6 ezrelé-
kes küszöbre emelték, így valószí-
nűleg sokáig tudnak tantermi órákat
tartani. Az online kihíváshoz min-
denki rugalmasan alkalmazkodott,
viszont az online oktatás nem tudja
pótolni az iskola legfontosabb fel-
adatát, a nevelést. A közösségépítő
tevékenységek is nagyon hiányoz-

tak, és remélik, hogy lesz lehetőség
a hagyományos rendezvények –
„összerázók”, gólyabálok stb. –, a
közös tevékenységek megtartására.
Hiszen ezek révén is többletet tud-
nak adni. Ezek visszavezetése az új
tanév legnagyobb kihívása. 

Az iskolaigazgató jelezte, hogy
az oktatáson és nevelésen kívül az
iskolának lesznek más „kihívásai”
is, bírósági tárgyalások, amelyek
2016 óta az iskola „kísérőjelensé-
gei”. – A lényeg az, hogy mindenki

jól érezze magát a tanév során az is-
kolában – mondta az igazgató. 
A tanévnyitó
kedden misével folytatódik 

Az iskolakezdésen az Erdélyi
Római Katolikus Státus igazgatóta-
nácsának alelnöke, Balla Árpád
atya is köszöntötte az egybegyűlte-
ket, aki Márton Áron személyében
példaképet állított a diákok elé.
Márton Áronnak idén ünneplik szü-
letése 125. évfordulóját, aki püs-
pökként mindig kiállt az iskola
ügye mellett, áldozatot vállalva
azért küzdött, hogy fenn tudjuk tar-

tani azt az örökséget, ami
ránk maradt. 

A tanévnyitón beszédet
mondott és köszöntötte az
egybegyűlteket Portik 
Vilmos, Marosvásárhely al-
polgármestere, Kovács Mi-
hály Levente, a maros-
vásárhelyi RMDSZ elnöke,
Novák Csaba Zoltán szená-
tor, Molnár Miklós Csaba
szülői bizottsági elnök, 
Urzică Liliana, a tanfel-
ügyelőség képviselője,
Cosma Mariana, a megyei
rendőr-felügyelőség képvi-
selője és Porkoláb Xénia, a
diáktanács elnöke. 

Kedden a Veni Sancte
szentmiséken folytatják a
tanévnyitót, Isten áldását
kérve az új tanévre, a diák-
ságra és a pedagógusokra. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Mezey Sarolta
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A legbiztosabb: keresztény gyökerekre támaszkodni

Szeptember 13-án jelenléti
oktatással indult el az is-
kola, és a hatóságok azt re-
mélik, hogy ez tartható is
marad. Bár érdemes hozzá-
tenni, hogy a kisgyermekek
esetében az átoltottság 4%
körül mozog, ez pedig nem
ad túl sok okot a bizako-
dásra.

Az egyetemek esetében már
más a helyzet, de úgy néz ki, az
lesz a bevált forma, hogy csak
azok vehetnek részt fizikailag az
órákon, akik megkapták a korona-
vírus elleni vakcinát, vagy rendel-
keznek negatív teszttel. Az ország
legnagyobb egyeteme, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem is ezt a
variánst választotta. Azonban
arról nem szól a fáma, hogy a töb-
bieknek hogyan lesz megszer-
vezve az online oktatás, mi lesz a
vizsgákkal. De ez még a jövő kér-
dése, hiszen még az egyetemi tan-
évkezdésig is sok változhat,
gondoljunk csak az egyre emel-
kedő napi esetszámokra.

A fontos kérdések közé kell so-
rolni azt is, hogy amennyiben je-
lenléttel fog zajlani az oktatás,
hogyan fogják a diákok megszer-
vezni egyik napról a másikra az
átköltözésüket egyik városból a
másikba? Remélhetőleg azért erre
fognak időt hagyni az egyetemek,
habár már most borítékolható,
hogy roham lesz a lakásokért. 
Vagyis megugrik a kereslet, ami
magával fogja vonni az árak nö-
vekedését is.

Egyes egyetemi központokban
pedig eddig sem volt egyszerű
feladat megfizethető lakást ta-
lálni. Például Kolozsváron a
bérek már megközelítették a bu-
dapestieket. Egy kétszobás lakás
kezdő ára havi 250 euró körül ala-
kul. Ez a szám Bukarestben meg-
haladja a 300-at, míg Budapesten
400 környékén mozog. De Ma-
rosvásárhelyen sem sokkal jobb a
helyzet, egy hasonló kétszobás la-
kásért itt is elkérnek 200 eurót.
Érdekes módon Nagyvárad vi-

szonylag olcsónak nevezhető, ott
akár 100-120 euróért is kaphatunk
tetőt a fejünk fölé. De ez még
akkor is csak a lakás. Még jönnek
a számlák és az étkezés, illetve a
kötelező egyetemi felszerelés. Ez
egyéntől és szaktól függően vál-
tozik, azonban ritka az az eset,
hogy ez beleférjen 1000 lejbe,
azaz 200 euróba. Ezek pedig
mind csak a kötelező dolgok, ha
erre még rászámoljuk azt, hogy
néha haza is kell jönni, illetve az
egyetemhez a bulik is hozzátar-
toznak, akkor ez a szám még to-
vább tud nőni. Röviden
összefoglalva tehát nem olcsó
mulatság egyetemistának lenni.

De ha mégis belevágunk, akkor
talán a legfontosabb dolog, hogy
felfedezzük, az új lakhelyünkként
szolgáló városban hogy is lehet
közlekedni. Talán azt mondhat-
nánk, hogy minél nagyobb a
város, annál jobb, hiszen egyene-
sen arányosan növekedik a lehe-
tőségek száma is. Ez így is van,
de nem szabad elfelejteni, hogy
minél nagyobb a város, annál in-
kább el kell felejteni a saját autó-
val való közlekedést. Vegyük az
előbb felsorolt városokat növekvő
sorrendben. Marosvásárhely a
legkisebb közülük, és jelen állás
szerint igazolódni látszik a papír-
forma, a tömegközlekedés elég
rossz, és nemigen van más alter-
natíva sem: nincsenek bérelhető
biciklik vagy elektromos rollerek.
Így vagy a buszra várunk, vagy
gyalog járunk, vagy beülünk az
autóba (ha van). A sorban a követ-
kező város Kolozsvár. Itt már szá-
mos lehetőségünk van, és
tömegközlekedéssel mindenhova
el lehet jutni, illetve bérelhető bi-
ciklik és rollerek is az érdeklődők
rendelkezésére állnak. Autóval
járni viszont már lehet, hogy nem
éri meg a nagy forgalom miatt.
Nagyváradon a legjobb alternatí-
vának a villamost tartják. Ponto-
san járnak és szinte mindenhova
el lehet velük jutni, de megtalál-
hatók az előbb említett opciók is,
továbbá pedig autóval sem olyan
veszélyes, mint Kolozsváron. A
két főváros az, ahol el kell felej-

teni az autót. Budapesten minden-
hova el lehet érni tömegközleke-
déssel, és ezenkívül is számos
alternatíva van. Bukarestben is
megvannak ezek, és az autós köz-
lekedés kiszámíthatatlansága
miatt érdemes inkább valamelyik
alternatívát választani, hiszen
megtörténik, hogy autóval egy-
szer 20 perc alatt jutunk el ugyan-
oda, ahova máskor két óra alatt
sem.

Azt is szem előtt kell tartani,
hogy nem minden esetben megy
zökkenőmentesen a beilleszke-
dés. Fontos, hogy merjünk ismer-
kedni, és kérjünk segítséget
azoktól, akik már tudják, hogy
hova érdemes elmenni, és melyek
az adott város kiemelkedő helyei.
Az egyetem pedig nemcsak a ta-
nulásról, hanem a kapcsolatok ki-
építéséről és a szórakozásról is
kell szóljon. Évek múltán ezek
lesznek azok a mozzanatok, ame-
lyekre szívesen fogunk visszaem-
lékezni. Kár lenne elmulasztani az
örömteli perceket! Keressünk ba-
rátokat és szocializálódjunk. To-
vábbá az is a szemünk előtt kell
lebegjen, hogy lehetséges, hogy
abban a városban fogunk dol-
gozni, ahol a felsőfokú tanulmá-
nyainkat is végeztük. Így fontos
lehet, hogy a kötelező szakmai
gyakorlatot már olyan cégnél
vagy legalábbis olyan profilban
végezzük, ahol szívesen dolgoz-
nánk a későbbiekben is. A szak-
mai gyakorlat pedig kiváló
belépés lehet. Sok munkáltató szí-
vesen alkalmazza a későbbiekben
azokat a hallgatókat, akik nyáron
jól dolgoztak náluk.

Természetesen van, ami vala-
milyen szinten beárnyékolhatja a
kezdést, sőt akár a későbbi éve-
ket, ez pedig a koronavírus. Hi-
szen ki tudja, hogy hogyan fog
kezdődni az egyetem, és mikor
lesz lehetőségük a mostani gó-
lyáknak belekóstolni az igazi diá-
kéletbe. Azonban ekkor sem kell
csüggedni, hanem meg kell találni
a megoldást arra, hogy még ebben
a helyzetben is lehessen minél in-
kább kiélvezni a diákéveket.

Mi lesz a becsengetéssel?
Az egyetemkezdés margójára

Itt az új tanév, lejárt a vakáció.
Újra jönnek a tanórák, a korán
kelés, a házi feladatok, a tanu-
lás, vége az önfeledt szabad-
ságnak, későig való kint
ülésnek a barátokkal és még
sok mindennek. Azonban nem
szabad szem elől veszteni azt,
hogy az iskolának és a tanév-
nek is megvannak a maga va-
rázslatai, csak éppen meg kell
keresni őket.

Iskola közben is áll idő a diákok
rendelkezésére, hogy a barátaikkal le-
gyenek. Mindössze annyi a dolguk,
hogy jobban be kell osszák az idejü-
ket. Természetesen ez nem minden
esetben egyszerű, hiszen az idő előre-
haladtával egyre több lesz a házi fel-
adat és egyre inkább szaporodni fog a
tanulnivaló is. Ellenben az iskolában
is ott vannak a barátok, az osztálytár-
sak, és a szünetek – és miért ne, a 
tanórák – alkalmával velük is lehet
szórakozni. Ezt az időszakot pedig ki
kell élvezni, mert egyrészt hamar el-
repülnek az iskolás évek, és ha most
valaki úgy érzi, hogy nem szereti az
életének ezen periódusát, évek múlva
szívesen fog visszagondolni rá, illetve
boldogan beülne az iskolapadba még
egy-két napig. Viszont az élményekért
tenni kell. Az iskolában pedig lehet
éppen eleget találni, ott vannak pél-
dául az osztálykirándulások, a diákta-
nácsok vagy éppen a számos órán
kívüli program. Ezekért is megéri is-
kolába járni. Továbbá, amiért még ér-
demes élvezni ezt az időszakot, az az,
hogy nem tudni, meddig fog tartani,
hiszen ismételten növekvőben van az
új koronavírusos esetek száma. Jelen-
leg arról szól a fáma, hogy 6 ezrelék
fölött zárják be az iskolákat. Azonban
számos tanügyi alkalmazott és diák
nincs beoltva, így ők ki vannak téve a
járványnak. Amennyiben több tanár
vagy diák megbetegedik, iskola- vagy
osztályszinten kénytelenek lesznek
újra bevezetni az online oktatást, ami-
ről már tudjuk, hogy nem sok jóval
kecsegtet. Lehet, hogy egyszerűbbek

a felmérők, lehet, hogy az ágyból is be
lehet jelentkezni egy órára, és „elve-
hetik” az áramot, vagy „megszakad-
hat” az internetkapcsolat. Igen,
valóban ilyen értelemben könnyebb
és kényelmesebb az online oktatás.
Ellenben ez nem tudja megadni azt a
közösségi élményt és hangulatot,
amelyet az iskola és az osztálytársak.
Éppen ezért jó, ha értékeljük a hagyo-
mányos oktatást, ameddig lehetősé-
günk van rá.

Sajnos be kell ismerni, hogy a jár-
ványt nem lehet egyik napról a má-
sikra megfékezni, és menthetetlenül a
nyakunkon a negyedik hullám. Nem
véletlenül szeretné az Országos Ma-
gyar Diáktanács – OMDSZ – kötele-
zővé tenni mind a diákok, mind a
tanárok tesztelését. Nem egy rossz al-
ternatíva, de mi történik abban az
esetben, ha egy iskolában vagy osz-
tályban több személynél kimutatják a
fertőzést? Jön az online oktatás... Az
egyetlen út az oltás lehet, de az em-
berek még mindig bizonytalanok
ebben a kérdésben. Pedig az iskolák-
ban még oltási kampányokat is fognak
szervezni. Talán érdemes belegon-
dolni, hogy rosszat nem tesz az ellen-
szer, lehetséges, hogy egy-két napos
levertséget vagy lázat okoz, viszont
megvéd valami sokkal rosszabbtól: a
koronavírustól, amellyel sokáig szen-
vedhetünk. Van olyan személy, aki fél
évig egyáltalán nem érezte az ízeket,
megint mások hónapokig érezték a le-
vertséget és fáradtságot.

Elég komolyan benne van a pakli-
ban, hogy nem fog sokáig tartani a ha-
gyományos oktatás. Ezért értékeljük,
ameddig van, és közben vigyük ma-
gunkkal a vakáció élményeit. Gondol-
junk például a közös sétákra, a
kézfogásokra, az ölelésekre, a csó-
kokra, az együtt töltött időre, a boldog
pillanatokra, az önfeledt szórakozásra
a barátokkal, az éjjelekbe nyúló
őszinte beszélgetésekre, az összebújá-
sokra, az egymásért való kiállásra, a
bulikra, a szeretetre, a nyári munkára,
az új dolgok megismerésére és meg-
tanulására, vagy éppen a szerelemre.
Ezekből merítsünk erőt és abból táp-
lálkozzunk a most kezdődő tanévben.

Az iskolai batyuban
Mit vigyünk magunkkal

a vakációból?

Nagy-Bodó Szilárd

Nagy-Bodó Szilárd



Önerőből bővíti az ivóvíz- és
csatornahálózatot a nyárád-
szeredai önkormányzat Nyá-
rádszereda–Székelytompa
irányába. Szeredában és
Szentannán már van hálózat,
igyekeznek minden utcát le-
fedni. Ezenkívül Tompa felé
saját beruházásból megvásá-
rolták a vezetékeket, amelye-
ket a napokban helyeztek el.
Ezekkel az ivóvizet a tompai
ivóvíztartályhoz vezetik, majd
onnan szabadeséssel juttat-
ják el a fogyasztókhoz. Aztán
összekötik a vezetéket az
Aquaserv által kiépítendő fő-
vezetékkel. 

– Számunkra fontos a hálózatbő-
vítés, mert a vezetékeket a szeredai
általános városrendezési tervben
(PUG) szereplő ipari zóna előtt ve-
zetjük el. Azt ígértük az itt letele-
pedő cégeknek, hogy biztosítjuk a
közművesítést. Mivel gáz- és vil-
lanyhálózat létezik – ezek bekötését
a működtetőktől kell kérni –, az ön-
kormányzat az ivóvízről és a csator-

názásról kell gondoskodjon. Jelen-
leg három cégnek adtuk ki az épít-
kezési engedélyt, és megjelent egy
negyedik is, amely letelepedne az
övezetben. Egyelőre itt van a dísz-
növénytermesztő, lesz egy panzió,
egy másik cég mobilházakat állí-
tana össze és exportálna, bővíti te-
lephelyét a marosvásárhelyi
üvegközpont is, lesz egy autómosó
és a megyei tanács is kiépíti az út-
ügyi vállalat számára a telephelyet.
A beruházókat azzal is ösztönöz-
zük, hogy minimum 100.000 eurós
befektetés esetén legalább három
évig teljes (ingó javakra és ingat-
lanra) adókedvezményt biztosítunk
számukra – mondta Tóth Sándor
polgármester, majd hozzátette: az
ipari zóna területei magánkézben
vannak, a beruházóknak a tulajdo-
nosokkal kell megegyezniük abban,
hogy milyen feltételekkel veszik át
(megvásárolják vagy bérelik), ha
bizonyított a tulajdonjog (-haszná-
lat), akkor az önkormányzat minden
támogatást megad, hogy minél több
céget csábítson a környékre. 

Fotók: Vajda György

Ivóvíz- és csatornahálózat-
bővítés önrészből

A nyárádszeredai Szabó József
2013-ban indította el vállal-
kozását, korábban, 2004-től
egy magyarországi cégnél
dolgozott, dísznövény-szapo-
rítóanyagok forgalmazásával
foglalkozott. A magyaror-
szági partnerrel közösen,
fele-fele arányban alapítot-
ták a céget, amely jelenleg a
nyárádszeredai telephely ki-
építésén dolgozik. 

A szaporítóanyagot a németor-
szági Volmary Kft.-től szállítják le.
Ez a cég Európa szinte minden or-
szágába szállít, a nyárádszeredai
lett a romániai képviseletük. A te-
rületet a beruházó lassan felvásá-
rolta. 2013-ban egy 500
négyzetméteres fóliasátrat állítot-
tak fel, majd a következő évben
két, Magyarországról hozott bon-
tottat húztak fel melléje, és felújí-
tották őket. 2015-ben hattal
rendelkeztek, jelenleg a telephely
5500 négyzetmétert foglal el, 14
fóliasátorral, amelyek mintegy
2000 négyzetmétert foglalnak el. A
cég elsősorban dísznövényter-
mesztéssel – egy- és kétnyáriak,
hagymásak – szeretne foglalkozni.
A hagymás növények tárolására
hűtőházat szeretnének építeni. A
kínálatban többek között muskátli,
árvácska, százszorszép, tulipán,
nárcisz, jácint lesz és minden olyan
növény, amelyre igény van. Szabó
József szerint „nagyüzemi” kerté-
szetet hoznának létre. 

– Nem leszünk versenytársai az
Udvarfalva környéki családi kerté-
szeteknek. A célunk az, hogy 7000
négyzetméteren olyan felszerelt-
séggel termesszünk, amely lehe-
tővé teszi, hogy nagy

mennyiségben, elsősorban az ön-
kormányzatoknak és nagyáruhá-
zakba szállítsunk növényeket. Ezt
a mennyiséget a családi kiskertek
nem tudják vállalni, ugyanakkor
egész évben kiszámítható időpont-
ban, kiváló minőségben biztosítha-
tunk árut – mondta a cégvezető. 

A beruházás értéke mintegy 1,3
millió euró lesz. Jelenleg még egy
fóliasátor kialakításán dolgoznak,
és be kell fejezni a telephely raktá-
rának és irodahelyiségeinek otthont
adó épületet. A sátrakat energiaer-
nyővel látják el, és gáz-, valamint
olajfűtéses kazánházat is létesíte-
nek, amelyek folyamatosan bizto-
sítják majd a két megawattos
fűtőerőt. 

A telephely fejlesztésére sikere-
sen pályáztak a Pro Economica
Alapítványnál is. 430.000 euró tá-
mogatást nyertek kertészeti köz-
pont kialakítására. Ehhez még
hozzájött a fele-fele arányú önrész.

Most, amikor megnőtt az építő-
anyagok ára, veszélybe kerülhet a
munka véglegesítése, a munkálato-
kat végző cég is jelentős késésben
van, de Szabó József reméli, hogy
jövő év februárjáig sikerül befe-
jezni mindent, és elkezdeni a ter-
mesztést, forgalmazást. A
dísznövények mellett a kertészek-
nek műtrágyát, cserepet, tápanyag-
gal dúsított földet és minden, a
szakmával kapcsolatos kelléket
forgalmaznak. Az alapítvánnyal
kötött szerződés értelmében öt
éven belül 10 alkalmazottat kell
foglalkoztassanak. Ez nem lesz
gond, hiszen amint beindul a ter-
mesztés, szükség lesz a munkae-
rőre. Azt is megtudtuk, hogy
kizárólag a hazai piacot célozzák
meg, a vállalkozó azt reméli, hogy
a szép iránt megnő az érdeklődés,
és egyre több közösségi teret, par-
kot ültetnek be az általuk termesz-
tett növényekkel. 

Dísznövény-kereskedelmi központ létesül

Új igazgatói vannak szeptem-
ber elsejétől a nyárádszeredai
Deák Farkas iskolaközpont-
nak. Az igazgató Dániel Eszter
Ilona (fotó) angol szakos ta-
nárnő, helyettese Kátai Judit
tanítónő. Az igazgatót arról
kérdeztük, mik az elképzelé-
sei, tervei, miként szeretné
igazgatni a nyolc iskolát ma-
gába foglaló oktatási közpon-
tot?

– Tíz éve tanítok a nyárádszere-
dai Deák Farkas iskolában. Elődöm
a múlt tanév végén kijelentette,
hogy nem vállalja tovább az igazga-
tói tisztséget. Ezt megelőzően is
voltak elképzeléseim arról, hogy
miként javítsuk az oktatás minősé-
gét. Nyáron mérlegeltem a helyze-
tet. Angol nyelv szakos vagyok, de
tanítóképzőt is végeztem, óvodában
és elemi iskolában is oktattam, így
gyakorlati rálátásom, tapasztalatom
van a pedagógusi munka minden
szintjére. Beszélgettem a kolléga-
nőmmel, Kátai Judittal, és kiderült,
hogy több közös ötletünk van. Ezért
határoztam úgy, hogy elvállalom az
igazgatói munkát az ő segítségével. 

– Mi volt a közös, ami, gondolom,
az elkövetkezendő időben a gya-
korlatban, a pedagógusi munká-
ban is meglátszik?
– Mindketten gyerekközpontú

pedagógusok vagyunk. Ez szá-
munkra fontos. Sokszor a tan-
ügyben nem engedik meg az
előírások, hogy kizárólag gyerek-
központú oktatást folytassunk.
Ezzel nem mindig értünk egyet,
azonban a szabályokat be kell tar-
tani. Számunkra nagyon fontos az

oktatás három pillérére támasz-
kodni: a diákra, a szülőre és a peda-
gógusra. Ezek között kell erősíteni
a kommunikációt, és közreműködni
abban, hogy csapatként dolgozzunk
a diákokért. Ez hosszú folyamat,
mert egyik napról a másikra nem tu-
dunk csodát tenni. Úgy látom azon-
ban, hogy mind a pedagógusok,
mind a szülők nyitottak a közös
munkára, az együttműködésre.

– Milyen szabályok akadályozzák
a gyermekközpontú pedagógiát? 
– Sokszor a pedagógusnak és a

szülőknek is van elképzelése arról,
hogy milyen közegben, csoportban
alakítsunk ki osztályokat. Termé-
szetesen mindenki kisebb létszámú
osztályokat szeretne, ahol jobban
oda lehet figyelni az egyéni teljesít-
ményre. Ezt – költségvetéshiányra
hivatkozva – a minisztérium nem
engedélyezheti, annak ellenére,
hogy a nagy létszámú osztályokban

való oktatás a minőség rovására
megy. Igaz, most csökkentették a
kötelező létszámot, de ez még nem
elég, ha nincs megfelelő humánerő-
forrás. Ez még mindig akadály. 

– Hogyan lehetne javítani a
három pillér között a kapcsola-
tot? 
– Jó hangulatot szeretnénk te-

remteni az iskolában mind a peda-
gógusok, mind a diákok számára,
ahova a diák jó kedvvel jön tanulni,
a pedagógus pedig a munkáját vé-
gezni. Ezen már dolgozunk. A kö-
vetkező célunk az, hogy a diákok
tanulmányi eredményeit felzárkóz-
tassuk az országos átlaghoz. 

– Ha a diákközpontú oktatásról,
foglalkozásról beszélünk, nem
hagyhatjuk szó nélkül, hogy még
mindig zsúfolt a tanterv, és kevés
idő marad az iskolán kívüli sza-
badidős tevékenységekre. 
– Egy pedagógus számára nem a

tárgyi tudás elsajátítása kell legyen
a fontos, hanem a diákok kommu-
nikációs készségének kialakítása,
az empátia, a kölcsönös bizalom
megteremtése, és erre jó alkalmak
az iskolán kívüli tevékenységek.
Aligazgató kolléganőmmel vannak
projektjeink, gondolkodtunk tábo-
rok, csapatépítő tevékenységek
szervezésén, egyéb lehetőségeken.
Sajnos, ez az időszak korlátozza az
ilyen jellegű szociális részvételt, de
reméljük, ha túl leszünk a járvá-
nyon, minél több hasznos foglalko-
zást indíthatunk el az iskolában,
amely serkenti a gondolkodást, új
távlatokat nyit, és lehetőséget ad
jobban megismerni a világot. 

– Bár nagyrészt a középiskolában
dől el, hogy ki milyen szakmát vá-
laszt, az általános iskolában is fel
lehet figyelni az olyan készségekre,
amelyeket figyelembe véve irányt
lehet mutatni a diáknak. Van-e
erre lehetőség az iskolában? 
– Nagyon sokat segít a pályavá-

lasztásban a szociális nevelés óra,
mivel a tantervben már hatodik osz-
tálytól foglalkoznak ezzel a kérdés-
sel. Van iskolapszichológusunk, aki
részt vesz az olyan osztályfőnöki
órákon, ahol a pályaválasztásról be-
szélgetnek. Amint említettem, ha si-
kerül megfelelő kommunikációt
kialakítani a pedagógus, a diák és a
szülő között, talán könnyebb lesz
megbeszélni azt a szülőkkel, hogy
a gyerek mire képes. Érthető, hogy
mindenki a legjobbat szeretné ki-
hozni a gyerekéből, és trend lett az
is, hogy mindenki egyetemet végez,
attól függetlenül, hogy van-e lehe-
tősége elhelyezkedni a szakmában.
És utólag jönnek majd a meglepeté-
sek. Ezeket szeretnénk elkerülni
azokkal a párbeszédekkel, amelye-

ket kezdeményezni fogunk. Szor-
galmazzuk majd, hogy az osztály-
főnökök is tartsák a személyes,
szorosabb kapcsolatot a szülőkkel.
Más az online szülői értekezlet,
mint az, amikor mindenkivel sze-
mélyesen találkozunk, és együtt
meg tudjuk beszélni az adott diák
oktatásbeli, netán magatartásbeli
gondjait, és közösen találjuk meg a
megoldást. 

– Elég nagy az iskolaközpont. Tá-
mogatná, hogy ez a jelleg erősöd-
jön akár kollégiumi rendszer
kialakításával?
– Ha a diákok szívesen tanulná-

nak is olyan iskolaközpontokban,
ahol jobbak a feltételek, mint egy
adott településen, azonban a szülők
nem igazán egyeznek bele, hogy in-
gáztassák a gyereket, vagy korán
„megváljanak” tőlük. Az sem mel-
lékes, hogy ha egy-egy településen
létszámhiány miatt felszámoljuk a
magyar oktatást, azt már nem lehet
újraindítani, és az az egész magyar-
ság számára veszteség. Mi is azon
igyekszünk az önkormányzattal,
hogy minden iskolában megfelelő
feltételeket teremtsünk az oktatás és
az iskolai felszereltség terén, és
akkor talán elérhető a létszámnöve-
kedés. Persze ezt még nagyon sok,
főleg gazdasági tényező befolyá-
solja. 

– Hány diák kezdte meg az új tan-
évet a szeredai oktatási intézmé-
nyekben? 
– 802-en iratkoztak be, ebből

227 óvodás, 330  0-IV. osztályos és
245 V-VIII. osztályos diák. Össze-
sen 62 pedagógusunk van a követ-
kező településeken: Andrásfalva,
Nyárádszentanna, Demeterfalva,
Székelytompa, Szentlőrinc, Moson
és Sárd. 

– Sikeres új tanévet kívánunk! 

Új vezetőség az iskolaközpont élén 

Szerkesztette:VajdaGyörgy
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Minden új projekt kezdetén
felmerül a kérdés, hogy vajon
milyen lesz? Beváltja-e a
hozzá fűzött reményeket? A
hét végén Marosvásárhely
utcái megteltek élettel, zené-
vel, tánccal és művészetek-
kel, illetve határozottan ki
lehet jelenteni, hogy a Street
Music Festival nemcsak hogy
megfelelt az elvárásoknak,
hanem magasan túl is szár-
nyalta azokat.

Az utcákon voltak artisták, zené-
szek, művészek, de még mozgó
zongora is. Az emberek pedig sorra
járták a hangulatos helyszíneket.
Meglepő volt látni, hogy minden-
hova jutott elég érdeklődő, annak
ellenére, hogy a város szinte min-
den pontján – távol egymástól –
voltak rendezvények. Végigjárva a
helyszíneket, további meglepetés
volt, hogy minden korosztály meg-
találta a számára élménydús prog-
ramokat. 

Továbbá azt lehetett tapasztalni,

hogy mindenki elégedett az ese-
ménnyel, nemtetszést kifejező vagy
a rendezvényt becsmérlő szavakat
nem lehetett hallani. Ellenben vol-
tak őszinte mosolyok, vidám gyer-
mekzsivaj, érdeklődő tekintetek, a
mozgó zongorát kísérő emberek és
hangulatos koncertek.

A fesztivál „testvére” a szatmár-
németi Street Musicnak, amely Eu-
rópa-szerte ismert. Azonban az első
kiadást látva nem kell sok ahhoz,
hogy a marosvásárhelyi kiadás is el-
érje ezt az ismertséget. Nem kizárt,

a magas látogatószámhoz az is hoz-
zájárult, hogy nem volt szükség ol-
tásra vagy negatív
koronavírustesztre, illetve az em-
berek ki vannak éhezve a rendezvé-
nyekre. Azonban ez nem
befolyásolta az esemény színvona-
lát. A Street Music Festivalhoz ha-
sonló rendezvényekre szükség

lenne még Marosvásárhelyen. Egy-
részt azért, mert a hasonló kulturális
események mindenki számára hasz-
nosak. Másrészt pedig életet tudnak
vinni a városba.

Remélhetőleg a szervezők is si-
kerként könyvelik el a fesztivált, és
a jövőben részt vehetünk a további
kiadásokon.

Fotók: Vajda György
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Hangosak voltak Marosvásárhely utcái
A Street Music Festival élményei

Nagy-Bodó Szilárd



A Bayern München barcelonai vendégjátéka lesz a rangadó a
labdarúgó Bajnokok Ligája 2021–2022-es csoportkörének mai,
első játéknapján.

A katalánok szombati, sevillai bajnoki találkozóját elhalasz-
tották – több dél-amerikai játékos csak a mérkőzés előtt egy nap-
pal csatlakozott a kerethez válogatottbéli kötelezettsége miatt –,
így Ronald Koeman együttese legutóbb augusztus 29-én volt pá-
lyán, amikor küzdelmes mérkőzésen, „nyögvenyelős“ játékkal 2-
1-re győzte le a Camp Nouban a Getafét. Ezzel szemben a
bajorok játékban vannak, a formájuk pedig kiváló: szombaton 4-
1-re nyertek Lipcsében a kezdőben három magyar válogatottal –
Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal – fel-
álló RB Leipzig ellen, azt megelőzően, a nyár utolsó hétvégéjén
pedig 5-0-ra lépték le otthon a Dárdai Pál irányította Herthát.

Bár a szezon elején tartanak a csapatok, a Barcelona máris több
játékosát kénytelen nélkülözni: Jordi Alba, Piqué, Braithwait sta-
bil kezdő, Dest, Sergi Roberto állandó játéklehetőséget kap, míg
Dembélé, Fati és Agüero egészségesen meghatározó lehetne. Ha-
sonló okból viszont a Bayernnél is akadnak kérdőjelek: Coman
és Tolisso mellett Gnabry, illetve Lewandowski szereplése is kér-
déses.

A két együttes eddig 11 alkalommal találkozott európai kupa-
mérkőzésen, két döntetlen mellett a Bayern hétszer, a Barcelona
kétszer nyert. A katalánok számára különösen fájó emlék a leg-
utóbbi összecsapásuk, amikor 2020 nyarán a BL-negyeddöntőben
kiütéses, számukra a nemzetközi kupákban negatív rekordot je-
lentő 8-2-es vereséget szenvedtek Lisszabonban. Csoportkörben
viszont csak egyszer futottak össze egymással, még az 1998–
1999-es kiírásban, akkor a bajorok mindkétszer győztek: otthon
1-0-ra, idegenben 2-1-re.

A Barcelona 26. alkalommal szerepel BL-ben – ami közös re-
kord a Real Madriddal –, a korábbi 25 nyitómeccse közül csak
egyet veszített el, az 1997/98-as ki-
írásban 3-2-re maradt alul a New-
castle Uniteddel szemben. Akkor
később csoportja utolsó helyén zárt.
A katalánok a legutóbbi két hazai
BL-meccsükön is kikaptak: a cso-
portkör zárásaként a Juventustól 3-
0-ra, majd a nyolcaddöntőben a Paris
Saint-Germaintől 4-1-re. Három
egymást követő hazai mérkőzést vi-
szont még nem buktak el a nemzet-
közi kupaporondon. Ronald
Koeman játékosként és edzőként is
nyeretlen a Bayernnel szemben:
PSV-védőként, valamint Ajax-edző-
ként is egy-egy döntetlen és vereség
a mérlege.

A Bayern vezetőedzője, Julian
Nagelsmann a legrangosabb európai
kupasorozatban ezen a meccsen mu-
tatkozik be új csapatában, a Hoffen-
heim (2018–2019) és az RB Leipzig
(2019–2020) irányítójaként viszont
már ismerheti a közeget. Elődei
közül legutóbb Ottmar Hitzfeld ka-
pott ki az első BL-meccsén (1998–
1999), de később döntőbe jutott
abban a kiírásban. Az őt követő
nyolc Bayern-tréner viszont kapott
gól nélküli győzelemmel debütált a
müncheniekkel a BL-ben.

Bajnokok Ligája: Sérülések miatt megtizedelt
Barcelona fogadja a Bayernt

Marosvásárhelyen első alkalom-
mal láthatjuk pályán a héten a város
női kosárlabdacsapatát. Szerdától
péntekig a ligeti sportcsarnokban a
hivatalos idény előkészítését szol-
gáló Sirius-kupán lép pályára a
torna névadó együttese.

A Sirius az idén négy légiósra
(Da’Lishia Griffin, Tanita Allen,
Ruth Sherill és Sólyom Sára) és az
első tizenkettőben a következő 
összetételű belföldi keretre számít:
Mészáros Kata, Rebecca Lipovan,
Ruxandra Chiș, Cristina Badi, And-
reea Feiseș, Sorana Anca, Viana Mir-
cea és a múlt héten leigazolt
Czimbalmos Tímea. Utóbbi gyer-

gyószentmiklósi származású, leg-
utóbb a Kézdivásárhelyi KSE keretét
erősítette. A tizenhatos keretnek még
Szász Réka, Kurjatkó Boróka, Ker-
tész Stefánia és Molnár Nóra a tagja. 

A tornán négy csapat vesz részt,
a házigazdáké mellett a Brassói
Olimpia, az Aradi FCC és a CSM
Alexandria. Szerdán és csütörtökön
a mérkőzések 16 és 18.30 órától
kezdődnek, pénteken 10-től és
12.30-tól. A házigazda Sirius min-
dig a második mérkőzésen lép pá-
lyára, sorrendben Arad, Alexandria
és Brassó csapata ellen.

A nézők belépése ingyenes, ám
kötelező a védettséget igazoló irat
(oltási igazolás, friss negatív teszt)
felmutatása. 

Szerdától péntekig Sirius-kupa

A McLaren ausztrál pilótája, Da-
niel Ricciardo nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Olasz Nagydíjat Mon-
zában. A 32 éves versenyző idei első
és pályafutása nyolcadik győzelmét
aratta, legutóbb három évvel ezelőtt
Monacóban diadalmaskodott. A má-
sodik helyen csapattársa, a brit
Lando Norris végzett, míg a harma-
dik a 19. helyről induló Valtteri Bot-
tas, a Mercedes finn versenyzője lett.

A pontversenyben éllovas hol-
land Max Verstappen (Red Bull) és
a címvédő, hétszeres világbajnok
brit Lewis Hamilton (Mercedes)
nem fejezte be a versenyt, mivel üt-
köztek egymással.

A rajtot a második pozícióból in-
duló Ricciardo kapta el a legjobban,
és Verstappent megelőzve az élre
ugrott. Mindeközben az első körben
a hétvégén eddig remeklő Antonio
Giovinazzi a spanyol Carlos Sainz
Jr. hibája miatt balesetet szenvedett.

A dráma az első kerékcserék köz-
ben jött: Hamilton éppen a maga gu-
mijait egy körrel korábban lecserélő
Verstappen elé jött be, a kanyarban
a holland ráfutott riválisa autójára,

és a kavicságyba lökte őt úgy, hogy
a Red Bull átugratott a Mercedesen,
és éppen a brit feje fölött állt meg.
Ezzel mindkettejük számára véget
ért a futam, a biztonsági autó pedig
azonnal bement a pályára.

A folytatásban Ricciardo haladt
az élen, magabiztosan őrizte vezető
pozícióját, miközben mögötte Nor-
ris, Sergio Pérez (Red Bull), a két
Ferrari, Charles Leclerc és Carlos
Sainz Jr., valamint Bottas is nagyot

csatázott. A hajrában Pérez öt má-
sodperces büntetést kapott, így Bot-
tasé lett a harmadik hely.

A McLaren a 2012-es Brazil
Nagydíj óta először adott győztest a
Forma–1-ben, akkor a brit Jenson
Button diadalmaskodott. A wokingi
istálló a 2010-es Kanadai Nagydíj
óta először aratott kettős diadalt.

A világbajnoki sorozat két hét
múlva Szocsiban az Orosz Nagydíj-
jal folytatódik.

Ricciardo nyert Monzában, Hamilton és Verstappen kiesett

   88 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT ______________________________________________ 2021. szeptember 14., kedd

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 226,5 pont, 2.

Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 221,5, 3. Bottas 141, 4. Norris 132,
5. Pérez 118, 6. Leclerc 104, 7. Sainz 97,5, 8. Ricciardo 83, 9. Pierre
Gasly (francia, Alpha Tauri) 66, 10. Alonso 50, 11. Ocon 45, 12. Se-
bastian Vettel (német, Aston Martin) 35, 13. Stroll 24, 14. Cunoda Juki
(japán, Alpha Tauri) 18, 15. Russell 15, 16. Nicholas Latifi (kanadai,
Williams) 7, 17. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 2, 18. Antonio
Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1

* csapatok: 1. Mercedes 362,5 pont, 2. Red Bull 344,5, 3. McLaren
215, 4. Ferrari 201,5, 5. Alpine 95, 6. Alpha Tauri 84, 7. Aston Martin
59, 8. Williams 22, 9. Alfa Romeo 3

Eredményjelző
Forma–1-es Olasz Nagydíj, Monza (53 kör, 307,029 km):
* pontszerzők: 1. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:21:54.365

óra, 2. Lando Norris (brit, McLaren) 1.747 másodperc hátrány, 3. Valt-
teri Bottas (finn, Mercedes) 4.921 mp h., 4. Charles Leclerc (monacói)
7.309 mp h., 5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 8.723 mp h., 6. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 10.535 mp h., 7. Lance Stroll (kanadai,
Aston Martin) 15.804 mp h., 8. Fernando Alonso (spanyol, Alpine)
17.201 mp h., 9. George Russell (brit, Williams) 19.742 mp h., 10. Es-
teban Ocon (francia, Alpine) 20.868 mp h.

* leggyorsabb kör: 1:24.812 perc, Ricciardo (53. kör)
* pole pozíció: Verstappen

Fotó: a marosvásárhelyi klub közösségi oldala

Max Verstappen és Lewis Hamilton az első kerékcsere után ütköztek egymással. 
Fotó: a Forma–1 közösségi oldala

Eredményjelző
* 1. liga, 8. forduló: Medgyesi Gaz Metan – FC Voluntari 1-2,

Bukaresti FCSB – Bukaresti Dinamo 1948 6-0. Az élcsoport: 1. Ko-
lozsvári CFR 1907 21 pont, 2. Bukaresti Rapid 17, 3. Botosáni FC
17.

* 2. liga, 6. forduló: Unirea 04 Slobozia – Petrolul 52 Ploieşti 0-
2, Jászvásári CSM Politehnica – Bodzavásári FC 0-1. Az élcsoport:
1. Concordia Chiajna 16 pont, 2. Petrolul 52 15, 3. Bukaresti CSA
Steaua 13.

* NB I, 6. forduló: Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good
0-1. Az élcsoport: 1. Kisvárda 15 pont, 2. Paks 10, 3. Ferencváros
9.

* NB II, 7. forduló: WKW ETO FC Győr – Diósgyőri VTK 2-2,
Békéscsaba 1912 Előre – Soroksár SC 2-3, Pécsi MFC – Aqvital
FC Csákvár 2-1, Szolnoki MÁV FC – Vasas FC 0-5, Kecskeméti
TE Hufbau – BFC Siófok 1-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia
– Szentlőrinc 0-1, Nyíregyháza Spartacus FC – FC Ajka 2-0, III.
Kerületi TVE – Budaörsi SC 0-0, Dorogi FC – Szombathelyi Ha-
ladás 0-2, Budafoki MTE – Tiszakécskei LC 4-2. Az élcsoport: 1.
Nyíregyháza Spartacus FC 17 pont, 2. Szombathelyi Haladás 15,
3. Vasas FC 14.

BL-meccsek a televízióban
* 19.45 óra: Young Boys – Manchester United (DigiSport 1, Te-

lekom Sport 2, Look Sport +), Sevilla – Salzburg (DigiSport 2, Te-
lekom Sport 3, Look Sport)

* 22.00 óra: Barcelona – Bayern München (DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport +), Malmö FF – Juventus (DigiSport 2,
Telekom Sport 3, Look Sport 2), Chelsea – Zenit (DigiSport 3, Te-
lekom Sport 4, Look Sport 3), Dinamo Kijev – Benfica (DigiSport
4, Telekom Sport 2, Look Sport) 

Zárt meccsen játszották az első barátságos találkozót
Lejátszotta első előkészületi mérkőzését a Sirius. A zárt kapus talál-

kozón a marosvásárhelyi lányok 54:45-re legyőzték a Kolozsvári U
együttesét, és ahhoz képest, hogy először játszottak ebben az összeál-
lításban, míg a kolozsváriak nagyvonalakban a megszokott csapatukat
használták, ígéretesen szerepeltek. Természetesen a teljes keretet meg-
forgatta Carmin Popa edző, az egyedüli hiányzó Tanita Allen volt, aki
csak szeptember 20-án érkezik Marosvásárhelyre, így a Sirius-kupán
sem lesz jelen.

Vajon milyen színű pántlikákat kötnek majd a serlegre
a jövő tavaszi döntő után? – teszik fel a kérdést a so-
rozat közösségi oldalán közölt felvétel kapcsán. Fotó:
UEFA Champions League (Facebook)

Bálint Zsombor 



Disznajón augusztus harmadik
hétvégéjén tartottuk az 1971-ben
születettek 50 éves kortárstalálko-
zóját. Nagy Enikő tanárnő köszön-
tötte az 50 éveseket, a faluba
közelről és távolról hazaérkezőket.

„Meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk” – mondja Si-
mone Weil, akinek fél évszázaddal
ezelőtti szavai aktuálisabbak nem is
lehetnének. Az elmúlt év megtaní-
tott átértékelni dolgokat, új keretbe
helyezni, és fontossági sorrendet
felállítani. Megtanultunk vágya-
kozni az után, ami a miénk volt
annyi éven át, amióta a Csősz há-
zaspárnak köszönhetően ünnepel-
jük az 50 éveseket. Nagy öröm,
hogy a sok bizonytalanság, a sok
»ha« ellenére sikerült ma találkozni,
az 50 évesek ünneplőbe öltözhettek,
és mi hagyományainkhoz híven kö-
szönthetjük őket.”

1979-ben két egyetemet végzett
disznajói férfi megkérte a Csősz há-
zaspárt, hogy az 1929-ben született
korosztálynak szervezzék meg az
ötvenedik születésnapját. Így 1980-
tól immár 41 éve minden év au-
gusztus utolsó előtti szombatján az
50 éveseket ünnepli a falu népe. E
szép hagyomány elindítói egyike
ma is él, a 93 éves Bíró Kásás
Gyuri. Isten éltesse sokáig!

Az 50 éves találkozó idővel há-
romnapos rendezvénysorozattá
nőtte ki magát, a disznajói faluna-
pok a találkozó köré szerveződtek. 

„Amikor nagyok a vesztesége-
ink, sok kapaszkodóra van szüksé-
günk!” – hangzott el Áder János
ünnepi beszédében. 41 éve a Csősz
házaspár hagyományt teremtett,
mintegy előrevetítve ennek össze-
tartó erejét, kohézióját. Nem tudhat-
ták, de talán érezték, hogy fejre
állított világunkban augusztus har-

madik hétvégéje hazaváró és -hívó,
messzire szakadt és itthon élők
nagy találkozása lesz. 

Nagy előkészületek előzték meg
a találkozót. A közösségi oldalak-
nak hála már novemberben meg-
kezdődött a külföldre telepedett és
az itthon élő kortársak „becserké-
szése”. Németországból, Ausztriá-
ból és Magyarországról is érkeztek
az eseményre, nagy öröm volt látni
őket, több hónapnyi szervezés, on-
line kapcsolattartás után megölelni
egy évtized vagy tavaly óta újra.

Februárban sor került az első
megbeszélésre, amit másik kettő
követett májusban és júliusban. Már
ezek a tanácskozások is nosztalgi-
ázó, jóízű beszélgetésekbe, nagy
nevetésekkel tarkított estékbe tor-
kolltak. Disznajóra jellemző, hogy
50 éves kortárstalálkozót tartanak,
így meghívnak minden 50 évest, aki
a faluban él, innen elszármazott
vagy ide költözött. A harminc 50

évesből huszonháromnak sikerült
eljönnie együtt ünnepelni a kerek
születésnapot. 

A temetőben megkoszorúztuk
Csősz Ferenc tanító bácsi kopjafás
sírját. Csősz Irma óvó néni a tőle
megszokott kirobbanó formában, fi-
atalokat megszégyenítő energiával
tűnt ki, és 85 évére fittyet hányva
mesélt, anekdotázott közös mun-
kásságukról, amelynek főszereplői
a helyi gyerekek, felnőttek voltak.
Molnár Sándor lelkipásztor ünnepi
beszédében megemlítette, hogy pár
hete Rétyen tartott beszédet az ot-
tani, Csősz tanító bácsi emlékére ál-
lított kopjafánál. 

Szombat délelőtt aztán megérke-
zett a finom ditrói kalács, amivel a
parkban – a születési sorrendben –
megterített asztalnál kínálták az 50
évesek az őket virággal felköszön-
tőket. Délután fél négykor volt a
gyülekező, a névsorolvasás. Rég
nem látott kedves arcok, ölelések, a

viszontlátás örömének őszinte mo-
solya az 50 évesek arcán, a megha-
tódottság könnyei a szemekben.
Névsorolvasás után szép sorban in-
dult a menet a helyi ortodox temp-
lomba, ahol a szertartás után
közvetlen, mosolygós köszöntés
hangzott el. A templom előtt meg-
örökítette a fotós-videósunk az ese-
ményt. Innen utunk a református
templomba vezetett, ahol Molnár
Sándor lelkipásztor szertartás kere-
tében úrvacsorát szolgáltatott, és
velünk együtt emlékezett, hiszen ő
is Disznajóról származott el. Jó volt
hallgatni, a templom hűvösében az
időben visszarepülni. A templom
falai között keresztelték meg 50
éve, legtöbbünk itt konfirmált, és
néhányunk itt mondta ki a boldogító
igent, gyerekeinket itt kereszteltük,
itt konfirmáltak ők is. Fantasztikus
érzés, megnyugtató, erőt adó ez a
körforgás, megtartó ereje van. 

A szertartás után pár fotó a paró-
kia faragott, kézzel festett kapuja
előtt, majd a kultúrház udvarára
igyekeztünk, ahol már várt a falu
apraja-nagyja, a mi tiszteletünkre,
köszöntésünkre gyűltek össze.
Megható előadás következett, szem
nem maradt szárazon. Gyerekeink,
unokáink, volt és jelenlegi tanítvá-
nyaim színes, szívből jövő, maguk
írta versekkel, énekkel, ünnepi be-
széddel köszöntöttek. A Nagy
Győző vezette tánccsoportok népi
gyerekjátékot és néptáncot adtak
elő, gyönyörű viseletbe öltözve.
Nagy Enikő tanárnő segített össze-
állítani, egybefésülni az előadást.
Bevallása szerint könnyű dolga
volt: csak kapkodta a fejét a kreatív,
jobbnál jobb ötletek hallatán. Jó
volt látni, tapsolni nekik, 50 évünk
súlyát nem érezve örülni, hogy van
és lesz folytatás, és nem akármi-
lyen. 

Az előadás után a parkban már
délelőtt elhelyezett és szépen meg-

terített asztaloknál fogadtuk a roko-
nok, barátok, ismerősök gratulá-
cióit, virágait, ajándékait. Finom
kalács, kis szíverősítő, frissítő volt
a jutalmuk.

Már az esti fények világítottak,
amikor véget ért a kínálgatás, poha-
razgatás. Gyorsan kiürült a park az
est csípős hűvösének is köszönhe-
tően. És még csak ezután kezdődött
a hét országra szóló mulatozás,
evés, ivás a kultúrotthonban. Fino-
makat ettünk – hála a helyi szaká-
csainknak, finom koktélokat
ihattunk – köszönet érte egyik 50
évesünknek, aki fáradságot nem kí-
mélve, anyagiakat nem sajnálva
azon volt, hogy felejthetetlen le-
gyen a buli. A helyi zenekar húzta a
talpalávalót, amikor elfáradtak,
profi DJ-k pörgették fel a hangula-
tot. Nagyon jól tudták, hogy melyek
azok a slágerek, dalok, amelyekre
anno diszkóztunk, szerelmesek vol-
tunk vagy épp tiniszerelmek végét
sirattuk. Felhőtlenül boldogok vol-
tunk a nagyon távolinak tűnő múlt-
ban, egyszerűen azért, mert még
nem nyomta a vállunkat az évek
súlya, nem voltak mögöttünk ku-
darcok, nagy bánatok, veszteségek,
lemondások és fájdalmak. De vol-
tak jövőbe néző remények, bizako-
dások, nagyratörő álmok és
megvalósíthatónak tűnő tervek. 

Mondják, hogy annyi éves az
ember, ahánynak érzi magát... Egy
nap leforgása alatt lehettünk ünne-
pelt ötvenévesek, nosztalgiázó, em-
lékeken könnyező, gyerekkorba
visszarepülők, a reggelig tartó tánc,
mulatozás után kicsit másnaposan
ébredő hatvanasok. 

Jó volt találkozni, jó volt együtt
lenni, emlékezni, sírni és nevetni,
köszönet érte. A következő 50 év
már valahogy csak eltelik. Kitartást
hozzá, erőt, egészséget!

CsőszIrmanyugdíjasóvónő
VitaPiroskatanítónő

Szerkeszti:MezeySarolta

Ötvenévesek kortárstalálkozója Disznajón

A múlt pénteki újság első
oldalán olvashattuk a busz-
menetrenddel kapcsolatos
cikkben: „a 10-es járat,
amely az Egyesülés negyed-
ből, a Nyárfa utcából
indul…”

A Plopilor utcáról van szó, amit
a gyanútlan ember valóban Nyárfa
utcának fordít, ami rendben is van.
Ámde: az utca neve eredetileg Je-
genye volt, amit 1920 után nagy-
vonalúan fordítottak Plopilornak, a
Plop negru piramidal helyett
(ugyanis a jegenyenyárnak ez a
román neve). Tehát nem hibás, csu-
pán felületes dolog Nyárfa utcát
mondani Jegenye helyett. (Az au-
gusztus 10-i cikkemben Jegenye
utcát írtam, aki odafigyelt, az meg-
tanulhatta.)

A mellékelt fényképen Jegenye
útként szerepel, mert 1948-ban va-
lóban „út” volt, de „lefokozták” ut-
cává. Korábban még Aleea
Plopilor is volt, amit Jegenye sor-
nak vagy sétánynak lehet fordítani,
de ez mellékes dolog. 

A jegenyenyár a fekete nyárfa
(Populus nigra) nevű faj egyik faj-
tája (Populus nigra cv. ’italica’),
nem túl értékes fa, bár a felnőtt
egyedek igen jól mutatnak a tájban.
(A jegenye a nyúlánk termetet je-
lenti – lásd még jegenyefenyő –,
tehát ha pontosak akarunk lenni,
akkor jegenyenyár néven kell tisz-
telnünk őkelmét…) Az öregebb
példányokról vastag ágakat tördel
le a szél, emiatt nem ajánlatos a vá-

rosokba ültetni. Az utóbbi húsz
évben több öreg jegenyét is kivág-
tak (pl. a kőtemplomi ortodox te-
metőből), a Cementlapok
környékén pedig visszavágták az
idős fákat, emiatt költöztek be az
addig ott fészkelő varjak a Novi 7.
negyedbe. Nota bene: a magas je-
genyefák egyik haszna (nem sok
van), hogy a varjak szívesen rak-
nak fészket rajtuk. Ez a 19. század-
ban volt igen fontos, akkoriban
rendszeresen ültettek jegenyéket az
utak mellé; ugyanis a régi, kavi-
csos – makadám – utaknak az
ürgék voltak az ellenségei, az ür-
géknek pedig a varjak… Híres je-
genyesor volt a Bánffyhunyadtól
nyugatra haladó országút mellett
(gyermekkoromban sok áldozatuk

volt ezeknek a vastag törzsű fák-
nak), manapság a beton- és aszfalt-
borítású utak mellé már fölösleges
ezt a fajtát telepíteni. 

Marosvásárhelyen a tévesen
fordított utcanevek „legszebb” pél-
dája az Álmos vezérről nevezett ut-
cával történt. Száz évvel ezelőtt a
buzgó városvezetés „Strada Som-
nului”-nak keresztelte át, amin ma
már csak mosolyogni lehet; ezt for-
dították vissza Harcsa utcának. Ez
az utca ma George Coşbuc nevét
viseli. 

A vasút melletti Madách Imre –
Levendula (Lavandei) – Harcsa
(Somnului) utcasor eredetileg Ma-
dách Imre – Katona József – Fel-
sőberek sor volt.

KuszálikPéter

Egy kis különbség 

Az idő sétára csalogatott, hát va-
sárnap déltájban (12-én) kilátogat-
tunk a Víkendtelepre.
Megelégedéssel nyugtáztuk a sátor-
tetős uszoda újjáépítését, a nyugtató
csendet és a szépen karbantartott
zöldövezetet. Mivel a medencék
körül nagyobb volt a mozgás, távo-
labb kerestünk egy padot egy árnyé-
kot nyújtó fa alatt. Ahogy
távolodtunk a medencéktől a ma-
rosszentgyörgyi határt képező Sós-
patakot kísérő árvízvédelmi töltés
felé, az első kellemes benyomás fo-
kozatosan megváltozott, és nem a jó
irányba. Luxusautók és felvágós
motorkerékpárok, köztük a legtaka-
rosabb, egy trikolórral duplán fello-
bogózott, hűsöltek gazdáikkal
együtt a fák árnyékában. Egyikük
némelykor néhány percre még meg
is burrogtatta a mélyen duruzsoló
motort, valószínűleg azért, mert túl
sokáig nem tudott meglenni ked-
vencének számára szép hangja nél-
kül. Másfelé fordulva, egy
terebélyes fűzfa alatt szerényen
meghúzódva egy magányos motor-
kerékpáros sátrat húzott fel magá-
nak. Arra gondolt talán, hogy ily
módon spórolni lehet az egyre nö-
vekvő lakásfenntartási kiadásokon?
A helyzet furcsaságát tetézi, hogy
míg motorkerékpárral mindkét be-
járón simán át lehet hajtani, gépko-
csival csak a telep alkalmazottai
által megnyitott, gát felőli, egyetlen
kapun lehet bejutni.

Fényképet csak azért nem készí-
tettem, mert korábbi, hasonló ta-
pasztalataimból megtanultam, hogy
az ilyen fickók némelyikének még
a törvénynél is nagyobb háta van
(?!), tehát nem árt az óvatosság.
Ebből a szempontból, legalábbis
úgy tűnik, semmi nem változott a
korábbi állapotokhoz képest.

A Maros felé sétálva még akadt a

bokrok tövében egy-egy eltaposott
üres sörösdoboz, de hát ez semmi-
ség az előbbiek mellett, kicsire nem
adunk, mindig akad egy-egy sem-
mirekellő.

Már a telephez való közeledé-
sünkkor feltűnt a tó alacsony víz-
szintje. Gyanítottam valamit, és
sejtésem csakhamar beigazolódott.
Ahogy kiértünk a gát melletti hídra,
feltűnt a „gondos” városvezetések
áldozatául esett (többek között)
ikerzsilip, amelyek közül az egyiket
a korábbi tákolmány (Népújság-cik-
kem: 2020. január 13.) helyett ezút-
tal egy deszkatákolmánnyal
„javítottak” meg. A zsilipek kezelő-
berendezése pedig még rosszabb ál-
lapotban van. Az egész létesítmény
építése óta még soha nem látott kar-
bantartó kezet. Ha már a zsilipka-
puk tönkrementek és
használhatatlanok, miért is működ-
jenek a kezelőberendezések,
nemde? Az egész építmény szíriai
bombamerénylet utáni állapotot
idéz. Az 1964 óta két zseniális te-
hetségű marosvásárhelyi tervező-
mérnök munkáját dicsérő, egyedi
tervezésű ikerzsilip, „hála” a soro-
zatos városvezetések „gondoskodá-
sának”, teljes pusztulásra van ítélve.
A gépészeti berendezést megmen-
teni már csak teljes újjáépítéssel
lehet. Csak remélhetjük, hogy az új
városvezetés több figyelmet szentel
az ilyen „apróságoknak” is, ameny-
nyiben tudatosítják, hogy ez az iker-
zsilip a létalapja a város egyetlen,
vízre alapozott üdülőzónájának.
(Az Ady negyed mögötti még min-
dig ebek harmincadján van. Nesze
neked, bő tíz éve nyúzott, állítólag
„időszerűsített”, trendin „aktuali-
zált”, általános városrendezési terv-
nek csúfolt tákolmány!) Vagy
mégsem?

KelemenÁrpád

Víkendi látnivalók
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A dokumentum üdvözli a Kon-
ferencia Európa jövőjéről konzul-
tációsorozatot, amelyet a részvételi
demokrácia fontos eszközének te-
kint, ugyanakkor kifejezi a Mino-
rity SafePack elutasítása miatti
csalódottságot. Emlékeztet, hogy
bár az EU a jogállamiság és az
alapvető jogok biztosításának őre,
illetve az EU alapszerződéseinek
része a kisebbségvédelem, vala-
mint a kulturális és nyelvi sokszí-
nűség fontosságának elismerése, a
mai napig nem születtek követke-
zetes uniós kisebbségvédelmi poli-
tikák.

Ennek tükrében a FUEN kéri az
Európai Bizottságot, hogy a nem-
zeti és nyelvi kisebbségek helyze-
tének nyomon követését teljes
mértékben építse bele a jogállami-
ság mechanizmusába, és nyújtson
támogatást a tagállamoknak a ki-
sebbségvédelem területén rendel-
kezésre álló legjobb gyakorlatok
megosztása révén. A nagy többség-
gel elfogadott határozat emlékez-
teti a Bizottságot, hogy az Európai
Parlament kérésének megfelelően
dolgozza ki a kisebbségekhez tar-
tozó személyek jogainak védel-

mére vonatkozó uniós standardok
közös keretét, kezdeményezzen
együttműködést az Európa Tanács-
csal a nemzeti és nyelvi kisebbsé-
gek jogainak védelme terén. A
határozat azt is kéri, hogy az EU
sürgősen tegyen lépéseket az EU
veszélyeztetett kisebbségi nyelve-
inek védelme érdekében, többek
között az Európai Nyelvi Sokféle-
ség Központ létrehozásával, amint
azt mind az Európai Parlament,
mind a Minority SafePack európai
polgári kezdeményezés kérte,
ugyanakkor a többnyelvűség és a
nemzeti kisebbségek interkulturá-
lis készségeinek hozzáadott értékét
építsék be az uniós fejlesztési stra-
tégiákba és finanszírozási progra-
mokba.

A szombati küldöttgyűlésen az
RMDSZ-t Vincze Loránt európai
parlamenti képviselő, a FUEN el-
nöke, Bogya Anna államtitkár és
Szilágyi Dóra külügyi tanácsos
képviselte. (Közlemény)

10   NÉPÚJSÁG___________________________________________________ KÜLFÖLD_____________________________________________2021.szeptember14.,kedd
A FUEN a kisebbségek védelmének

uniós szerződésbe emelését kéri

Szeptember 15-én lesz het-
venöt éves Oliver Stone há-
romszoros Oscar-díjas
amerikai rendező, forgató-
könyvíró, producer, aki azt
vallja: mindegy, miről szól a
történet, olyan filmet kell ké-
szíteni, amely érdekli az em-
bereket. Az MTVA
Sajtóarchívumának portréja:

Apja második világháborús vete-
ránból lett sikeres, majd idővel ke-
vésbé sikeres tőzsdeügynök (fia
később neki ajánlotta Tőzsdecápák
című filmjét), francia anyjától ta-
nulta meg annak anyanyelvét. A
film kiskorától érdekelte, főként
Fellini, Godard és Bunuel művé-
szete nyűgözte le. Beiratkozott a
Yale Egyetemre, de egy évvel ké-
sőbb inkább Vietnamba ment angolt
tanítani, dolgozott hajón, Mexikó-
ban, novellákat írt. Hazatérve má-
sodszor is nekivágott az
egyetemnek, de most sem bírta so-
káig és 1967-ben jelentkezett a had-
seregbe. A vietnami háborúban
kétszer megsebesült, megkapta a
Bíborszív kitüntetést.

Leszerelése után Martin Scorsese
filmes előadásait hallgatta a New
York-i Egyetemen. Két horrorfilm-
mel kezdte pályafutását, de ezek –
akárcsak első játékfilmje – nem kel-

tettek feltűnést. Ezt követően szinte
kivétel nélkül az amerikai társada-
lom alapvető kérdéseit boncolgató,
a közvéleményt megosztó alkotáso-
kat készített, nem véletlenül tartják
a legellentmondásosabb hollywoodi
rendezőnek. Első Oscar-díját forga-
tókönyvíróként kapta 1979-ben az
Éjféli expresszért, majd több sike-
res, bár nem mindig művészi igé-
nyű film (Conan, a barbár; A
sebhelyes arcú; A sárkány éve) for-
gatókönyvét jegyezte.

Első jelentős filmje az 1986-ban
forgatott A szakasz volt. Vietnami
trilógiájának nyitódarabja a háború
értelmetlenségét, az egyénre gyako-
rolt pusztító hatását ábrázolja, és
megkapta érte a legjobb rendezésért
járó Oscar-díjat. A trilógia második
része három évvel később készült
el. A Ron Kovic önéletrajzi könyve
alapján forgatott Született július 4-
én egy lebénult, lelkileg is sérült vi-
etnami veterán és vele egy
nemzedék tragédiáját dolgozta fel,
amiért ismét átvehette a rendezői
Oscart. A sorozatot 1993-ban az
édesanyjának ajánlott Ég és föld
zárta le, amely egy vietnami nő né-
zőpontjából láttatja a háborút.

A Wall Street brókereinek ke-
gyetlen világát bemutató Tőzsdecá-
pákban (1987) hitelesen ábrázolta

az ügyletek mögötti konspirációkat
és korrupciót. A folytatást 2010-ben
készítette el A pénz soha nem alszik
címmel, mérsékelt sikerrel. 1991-
ben két teljesen különböző filmjét
mutatták be: a The Doors a hatva-
nas évek kultikus zenekara és a le-
gendás énekes, Jim Morrison
történetét mesélte el. A JFK – A nyi-
tott dosszié a Kennedy-gyilkosság-
gal kapcsolatos össze-
esküvés-elméletek összefoglalása,
amely formai megoldásaival mara-
dandót alkotott. Bár nem sokan ér-
tettek egyet vele, ismét felkeltette
az érdeklődést a téma iránt, és több
kategóriában (rendezés, forgató-
könyv, legjobb film) Oscar-díjra je-
lölték.

A számos vitát kiváltó Született
gyilkosok egy ámokfutó sorozat-
gyilkos párt állított a középpontba.
Stone a média hazug, erkölcstelen
sztárgyártó gépezetére akarta fel-
hívni a figyelmet, a kritika szerint
azonban inkább az elítélni szándé-
kozott, öncélú erőszakot dicsőítette.
1996-ban ismét politikai témához
nyúlt, Nixon, a Watergate-botrány
miatt lemondásra kényszerült elnök
életét kísérte nyomon, és Stone-t a
forgatókönyvért ismét Oscarra je-
lölték. 1999-ben nemcsak új filmjé-
vel (Minden héten háború) került az

újságok címlapjára, hanem azzal is,
hogy ittas vezetés és kábítószer bir-
toklása miatt letartóztatták.

2004-ben – régi álmát megvaló-
sítva – a világhódító Nagy Sándor-
ról forgatott kosztümös filmet,
amely hatalmasat bukott a pénztá-
raknál és a kritikusoknál is. A csor-
bát az Egyesült Államokat ért
2001-es terrortámadást feldolgozó,
a mentésben részt vevő hősies rend-
őröknek emléket állító World Trade
Centerrel kívánta kiköszörülni.
2008-ban W. – George W. Bush
élete címmel a leköszönő amerikai
elnökről készített vegyes visszhan-
got kiváltó életrajzi drámát.

Az igen sarkos politikai vélemé-
nyét véka alá soha nem rejtő Stone
a nacionalizmust és a patriotizmust
tartja a két legrosszabb dolognak,
amely szerinte minden másnál töb-
bet ártott a múlt században. Rokon-
szenvezik a latin-amerikai baloldali
mozgalmakkal, a témában doku-
mentumfilmet is forgatott (South of
the Border, 2009). Dokumentumfil-
meket készített a néhai kubai kom-
munista vezetőről, Fidel Castróról,
akit barátjának tekintett (Coman-
dante, Looking for Fidel, Castro in
Winter), a populista venezuelai
elnök Hugo Chávezről (Mi Amigo
Hugo, 2014), a palesztin-izraeli
konfliktusról (Persona non Grata),
és egy négyrészes interjúsorozatot

Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
(2017). Az Amerika elhallgatott tör-
ténelme című tévés dokumentum-
film-sorozatában azokat az
eseményeket kívánta megvilágítani,
amelyekre véleménye szerint törté-
nésük idején ugyan kevés figyelem
jutott, de kulcsszerepük volt az
Egyesült Államok történelmében.
Vadállatok című filmjének témája a
mexikói drogháború volt. Az általa
életrajzi-politikai thrillernek neve-
zett Snowden (2016) című filmje a
titkosított hírszerzési dokumentu-
mokat kiszivárogtató, ellentmondá-
sos megítélésű CIA-informatikusról
szólt. Legújabb alkotását, a Ken-
nedy elnök meggyilkolásáról eddig
ismeretlen felvételek alapján készí-
tett dokumentumfilmjét az idei can-
nes-i filmmustrán mutatták be.

A rendező, aki „cameo” szerep-
ben több saját alkotásában is feltű-
nik, a filmvilág csaknem
valamennyi rangos díjával büszkél-
kedhet, és azon néhány filmes
egyike, akit ugyanazon filmért (A
szakasz) Golden Globe-, BAFTA-
és Oscar-díjjal, valamint a rendezők
céhének díjával is elismertek. Stone
2012-ben Budapesten tartott mes-
terkurzust a filmkészítésről. Élet-
művéért több nemzetközi
filmfesztiválon elismerték, és 1996
óta csillaga díszíti a hollywoodi Hí-
rességek sétányát. 

Oliver Stone 75 éves 

Csődközelbe került a június
óta hatósági felügyelet alá
vont legnagyobb romániai
biztosító, a City Insurance,
miután a holland I3CP Hol-
ding BV kisebbségi tulajdonos
nem fizette ki a remélt 150
millió eurót a román hatósá-
gok által elvárt tőkeemelés-
hez.

A Ziarul Financiar című gazda-
sági napilap csütörtökön felidézte,
hogy ez idő alatt a biztosítónak élet-
képes üzleti tervet kellett volna be-
mutatnia, hogy bizonyítsa,
rendelkezik elegendő fedezettel a
további működéséhez, valamint a
biztosítások alapján keletkező
károk kifizetésére. A pénzügyi fel-
ügyelet közölte, hogy szeptember
6-ig a kisebbségi tulajdonos nem já-
rult hozzá a tőkeemeléshez.

A hatóság egyelőre annyit közölt,
hogy a törvényes előírásoknak meg-
felelően a következő időszakban
megteszi a szükséges lépéseket, de

nem részletezték, hogy melyek
lesznek azok.

Az újság emlékeztetett, hogy
amennyiben a részvényesek nem
hoznak elég pénzt a tőkeemeléshez,
akkor a City Insurance lehet a ne-
gyedik biztosító, amelyik csődbe
kerül a román piacon. 2015-ben és
2016-ban a két legnagyobb bizto-
sító, az Astra és a Carpatica, tavaly
pedig a CertAsig ment tönkre. A
City Insurance az elmúlt években
gyorsan növekedett, kihasználva az
addig két legnagyobb biztosító
csődjét. A cég főleg a gépjármű-fe-
lelősségbiztosítások piacára össz-
pontosított, ahol 45 százalékos
részesedést szerzett, de a teljes biz-
tosítási piacon is elsőnek számít 20
százalékos részesedéssel.

Az újság szerint amennyiben a
biztosítónak nem sikerül elkerülnie
a csődöt, akkor főleg a gépjármű-
felelősségbiztosítások újból jelentő-
sen megdrágulhatnak, ami az Astra
és a Carpatica csődje utáni helyzet
megismétlődését jelentené. (MTI)

Csődközelbe került
a City Insurance

Justin Bieber lett az év elő-
adója és Olivia Rodrigo is
több díjat vehetett át a Music
Television (MTV) videós zenei
gáláján vasárnap este New
Yorkban.

A brooklyni Barclays Centerben
közönség részvételével megrende-
zett zenei díjátadó ceremónián Doja
Cat volt a házigazda. A fellépő mű-
vészek között szerepelt Camila Ca-
bello, Chlöe, Jack Harlow, Kacey
Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas
X, Machine Gun Kelly, Olivia Rod-
rigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy
és a Twenty One Pilots – írta meg a
Variety.com.

Bieber hat jelöléssel vágott neki
az estének, ebből két trófeát hozott
el: az év előadója és a legjobb pop
videoklip díját a Peaches című da-
láért.

Az év legjobb új előadója díját
Olivia Rodrigo vehette át. Az éne-
kesnő Drivers Licence című számá-
val további két díjat nyert el, köztük
az év dalának járó trófeát.

Az év videoklipje Lil Nas száma,
az X Montero lett. A zenés videó a
rendezés és a legjobb látványeffek-
tus kategóriában szintén győzött.

Billie Eilish és Rosalía száma, a
Lo Vas A Olvidar a legjobb latin
klip díját kapta. Eilish emellett a
Your Power című dalával ugyan-
csak győzött a legjobb mondaniva-
lót tartalmazó számokat
felvonultató Video for good-me-
zőnyben.

A rockszámok között John
Mayer dala, a Last Train Home
nyert. Bruno Mars, Anderson .Paak
és Silk Sonic pedig a Leave The
Door Open című zenés videóval
szerezték meg az R&B-kategória
díját.

Az év együttese a BTS lett. A
népszerű dél-koreai fiúbanda a leg-
jobb K-pop-videók mezőnyében
megosztott díjat szerzett Butter
című dalával. A díjon a Gambler vi-
deóklipjéért jutalmazott Monstra X
fiúbandával osztoztak. (MTI)

Justin Biebert és Olivia Rodrigót
is díjazták az MTV VMA-gálán

A FUEN vasárnap véget ért trieszti kongresszusán a küldött-
gyűlés határozatot fogadott el az Európa jövőjéről szóló
konferenciáról, amelyben azt kéri, hogy az uniós konzultá-
ciósorozatot követően a nemzeti és nyelvi kisebbségek vé-
delmét foglalják bele az Európai Unió alapszerződéseibe
mint az EU egyértelmű hatásköre és kötelessége. A legna-
gyobb kisebbségi ernyőszervezet határozata kéri, hogy az
alapszerződések világosan fogalmazzák meg: a koppenhá-
gai kritériumok nem csak a csatlakozás előtt álló országok
számára kötelező jellegűek, betartásuk minden tagállam fo-
lyamatos kötelessége.

Teljesül Christo álma: elké-
szült a tervei alapján a pári-
zsi Diadalív becsomagolása
hétfőn.

A tavaly elhunyt bolgár szárma-
zású művész hatvanéves terve vált
valóra a párizsi Diadalív becsoma-
golásával. A július óta folyó, hét-
főn befejeződött munkához 25 ezer
négyzetméter újrahasznosított
anyagot használt a 95 főből álló
csapat.

Christo és francia felesége, 
Jeanne-Claude, aki 2009-ben
hunyt el, 1962-ben kezdett el dol-
gozni a Diadalív becsomagolásá-
nak tervein. A művész annak
idején egy fotómontázst is készített
arról, hogyan képzeli a megvalósí-
tást, de mivel úgy gondolta, hogy
sohasem adnának rá engedélyt, le-
mondott a tervről. Aztán 2017-ben,
egy kiállítása kapcsán felelevení-
tette a gondolatot, és a párizsi vá-
rosvezetés, valamint a
műemlékvédelem is áldását adta
rá.

Vladimir Javacsev, a művész
unokaöccse, aki a munkálatokat
felügyelte, elmondta: nagy hang-
súlyt fektettek arra, hogy mindent
Christo elképzelései szerint csinál-
janak.

A 14 millió eurós projektet teljes
egészében Christo előkészítő ta-
nulmányai – rajzok és modellek –
eladásából fedezték. A művész ha-
lála előtt elmondta, hogy 18 hóna-
pot töltött a projekt részletes
terveinek kidolgozásával. A becso-
magolt Diadalív hivatalos megnyi-
tóját szeptember 18-án tartják.
Október 3-án kezdik meg a mű el-
bontását.

Unokaöccse szerint a művész és
felesége abban hitt, hogy munká-
juk végső soron a szabadságot jel-
képezi. 

Vince Davenport, Christo egyik
mérnöki tanácsadója, aki 35 évig
dolgozott vele, elmondta: „Az ő
projektjeivel kapcsolatos különle-
ges kihívás az, hogy egyedülállók,
korábban nem csináltak olyat, és

soha többé nem is fognak”.
Christo Hriszto Javacsev néven

született Bulgáriában. Tanulmá-
nyait 1952 és 1956 között a szófiai
Képzőművészeti Főiskolán, majd a
bécsi és a prágai Képzőművészeti
Akadémián végezte. 1958-ban Pá-
rizsba, majd 1964-ben New
Yorkba költözött. 1973-ban meg-
kapta az amerikai állampolgársá-
got. Az 1960-as évek pop-art
irányzatával rokon concept-art
egyik első képviselője.

Christo 1958-ban kisebb-nagyobb
tárgyak becsomagolásával kezdte,
1961-től foglalkozott középületek,
tájelemek becsomagolásával. Legis-
mertebb ezek közül a párizsi Pont
Neuf híd (1985), a chicagói Modern
Művészeti Múzeum (1969) és a ber-
lini Reichstag épületének (1995) be-
csomagolása. Az Egyesült Arab
Emírségekben hordókból épített pi-
ramist (masztaba) 2007-ben, 2018-
ban pedig újabb masztabát épített a
londoni Hyde Parkban lévő Serpen-
tine-tavon. (MTI)

Christo tervei alapján becsomagolták
a Diadalívet Párizsban



ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a római katolikus te-
metőben. Tel. 0745-574-709. 
(13096-I)

LAKÁS

MAGÁNSZEMÉLY, 3 szobás lakást
vennék piaci áron a Kárpátok sétá-
nyon (Aleea Carpaţi). Tel. 0771-770-
440. (13006-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-
089. (sz.-I)

KIADÓ 2 szobás, nagy előszobás
tömbházlakás az 1848. úton. Tel.
0733-914-828. (13100-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőszerkezet elké-
szítését, tetőjavítást, tetőfödém
lecserélését, ácsmunkát, falazást,
vakolást, szigetelést, anyagok
beszerzését, belső munkálatokat:
glettolást, festést, parketta lerakását.
Amit kínálunk: kedvezményes árak;
többéves szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés. Tel. 0751-987-159.
(13081)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint
törmelékszállítást. Tel. 0749-543-
104. (12995-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna-
javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéské-
szítést is. Tel. 0721-443-518. 
(13013-I)

EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozá-
sok alapítása, ügyintézése. Tel.
0729-567-876. (13050-I)

GONDOZÓNŐT keresek 91 éves
nagymamám mellé egyelőre 4 órára,
a közeljövőben ez az idő meghosz-
szabbodhat. Érdeklődni a 0741-372-
619-es telefonszámon. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Krisztián. 
(13049-I)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13061-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)

SÜRGŐSEN keresek betegápolót
(asszisztenst) fekvő beteg mellé. Tel.
0740-024-065. (13095)

HÁZTARTÁSI MUNKÁT vállalok.
Tel. 0755-412-974. (13101-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, cserépforgatást, udvar
rendbetételét. Autót vásárolok
ócskavasnak. Tel. 0741-352-972.
(13108)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 14-
ére, amikor a sáromberki
születésű SZÁSZ KATALIN
(született Fülöp) szíve egy
éve, életének 75. évében
örökre megpihent.
Emléked szívünkben őrizzük,
míg élünk. 
Férje, fia, két unokája, két
dédunokája, három testvére
és jó ismerősei. Nyugodjál
békében!
Szeretteid. (13099)

Rohan az idő, múlnak az évek,
minden szeptember egy fáj-
dalmas búcsúzásra emlékeztet. 
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 14-én a
marosszentgyörgyi TORDAI
szül. BÁCS ROZÁLIÁRA, a
felejthetetlen, drága jó
feleségre, legdrágább
édesanyára, nagymamára és
testvérre halálának 7.
évfordulóján.
„Csak az hal meg, akit
elfelednek, örökké él, kit
igazán szeretnek.” 
Soha el nem feledünk, szép
emléked örökre szívünkben
marad. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!
Szeretteid. (13055-I)

ELHALÁLOZÁS

Egy szorgalmas, takarékos fele-
ség, édesanya, nagymama, 

TÖRÖK ÁGNES 
született Gaál

nyugdíjas tanárnő 
hosszas szenvedés után, 2021.
szeptember 12-én  csendesen
nyugalomra tért. 
Temetése 2021. szeptember 14-
én, kedden 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. Isten nyugtassa!

Szomorúan búcsúzik tőle férje,
Ferenc, lánya, Csilla, fia, Ferkó,

menye, Zsuzsánna, unokái: 
Sarolta, Csongor és Orsi.

(13098-I)

„Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz, 
örökké tart szívünkben az
emlékezés.”
Fájó szívvel emlékezünk 

CZIKA ANNÁRA 
(NUSI) 

halálának 8. évfordulóján. 
Fiai: Attila és István, menyei: Otti
és Babi. (13106-I)

Szünetelazivóvíz-szolgáltatás
AzAquaservRt.értesíti a fogyasztókat, hogy az ivóvíztar-

tályok tisztítása miatt szeptember 15-én 22–3 óra között
(hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a következő
helységekben:
–MarosvásárhelyenaSzentJános,SzentIstvánésaDombköz

(ÎntreMovile)utcában,továbbáJedden,Kebeleszentiványon,Ma-
rosagárdonésKebelében.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a lerakódás miatt a hálózat
üzembe helyezése után rövid időre zavaros víz folyik a vezetékekből,
a kitisztulásáig csupán háztartási célokra használják. Elnézést kérünk
a kellemetlenségért. Köszönjük a megértést. 

AmarosvásárhelyiAquaservRt. 

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-

RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)
ELADÓ TELJES FOGORVOSI FELSZERELÉS. Tel. 0799-999-
381. (13005-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Keresztényfesztiválrakészülnek
amarosvásárhelyifiatalok

Szeptember 18-án – immár V. alkalom-
mal – Ő az út! fesztivált szervez a marosvá-
sárhelyi várban a Regnum Christi
Alapítvány, az Ő az út! ifjúsági szolgálat,
amelyet támogat a Marosszentgyörgyi és a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is. A
programot fiatalok állították össze fiatalok-
nak. A rendezvényen az előző években fel-
lépett Pintér Béla, Unless, Csiszér László,
Eddy stb. A fesztiválnak két része lesz, 16
órától 18 óráig több mint 10 sátorprogramra
kerül sor, majd 18-tól 21 óráig koncertek
várják az érkezőket. A sátorprogramok kö-
zött lesz: „a családommal csapatom”, gye-
reksátor, imaséta, „sörözz a papoddal”,
könyvsátor, LoveStory sátor, politikai ke-
rekasztal-beszélgetés, imasátor, óriáspuzzle
stb.; 18 órától fellép a Szombat Este dicsőítő
csapat, a csíkszeredai Psallite együttes, a
Reménység együttes és a magyarországi
Molnár Ferenc Caramel, a Megasztár tehet-
ségkutató műsor egyik győztese. 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, vi-
szont regisztrációhoz és – mindannyiunk
biztonságának megőrzése érdekében – a jár-
ványügyi szabályozások betartásához kötött.
Aki még nem regisztrált, megteheti a
www.oazut.ro/fesztival weboldalon. 

A helyszínen, anyagiak ellenében, lehető-
ség lesz antigéntesztet végeztetni. A helyek
száma korlátozott, ezért a szervezők bátorít-
ják a fesztiválozni vágyókat, hogy minél ha-
marabb jelentkezzenek.

Ő az út! ifjúsági keresztény fesztivál 16
órai kezdettel a marosvásárhelyi várban!

Sajtóközlemény
ASzászrégeniPolgármesteriHivatalélelmiszercsomagokatosztkiszociálisanhátrányoshelyzetű-

eknekaRegionálisOperatívProgramáltalmegszabottfeltételekkel.
2021. szeptember 14-e és október 20-a között élelmiszercsomagokat osztanak a Regionális Operatív Prog-

ram keretében azon szociálisan hátrányos helyzetű családoknak és egyedülálló személyeknek, akik az utólag
módosított, kiegészített és újraközölt 416-os törvény alapján minimáljövedelemmel rendelkeznek, illetve
azon családoknak, amelyek az utólag módosított, kiegészített és újraközölt 277/2010-es törvény alapján csa-
ládfenntartási juttatásban részesülnek. 

A csomagokat hétfőtől csütörtökig 9 és 15, míg pénteken 9 és 13 óra között kézbesítik a szászrégeni köz-
üzemek (RAGCL Rt.) székhelyén. A jogosultak saját eredeti (nem másolat) személyazonossági igazolvánnyal,
valamint a családtagok személyazonossági iratának és anyakönyvi oklevelének felmutatásával vehetik át. 



Közleményingójavakeladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utóla-

gosan kiegészített 2015. évi 207-es  törvény 250. cikkelyének 1. be-
kezdése értelmében 2021.szeptember28-án11órakor a Marosludasi
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca
25. szám – nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adós tulajdonát
képező ingóságot:
SM&MMCOMKFT., Marosludas, N. Grigorescu utca 2 B szám,

Maros megye, CUI: 24751501, adóssága: 514.871 lej. Eladandó ingó-
ság: 

– Ford Coudar személygépkocsi, rendszáma MS-01-HLI, azonosí-
tószáma WFOHT60T7X5217014, 1999-es évjáratú, kikiáltási ár: 2.020
lej.  Az ár nem tartalmazza a héát.

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az
árverés előtt  mutassák be a következő iratokat: 

– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a rész-

vételi garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a Marosvásárhelyi Kincstárban
nyitott RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell befizetni; cím-
zett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal (adószám: 4322637) 

–  az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cég-

bejegyzési okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román

nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány má-

solata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  máso-

lata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem

az adós cég  közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti gép-

kocsira, hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit
időpontja előtt. 

Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthat-
nak be óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számított 15
napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek
előírásai alapján. 

Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály szék-
helyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321,
0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon. 

DanielaPoposztályvezető

12   NÉPÚJSÁG ____________________________________________ REKLÁM–HIRDETÉS ______________________________________ 2021.szeptember14.,kedd

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az egyetlen képviseleti
szerv Maros megyében, amelynél fel lehet iratkozni a ROMEXPO RT.

által szervezett országos és nemzetközi kiállításokra.
Tájékoztatásésfeliratkozásamegyeikereskedelmiésiparkamaramarosvásárhelyiszékhelyén:
Városházau.1.szám,vagya0265/269-218-astelefonszámon,vagya0265/269-219-esfaxszámon,

vagyazoffice@cciams.roe-mail-címen.

AMarosMegyeiKereskedelmiésIparkamaraazegyetlenképviseletiszervMarosmegyében,amely
feliratkozókatfogadaROMEXPORT.általszervezettországosésnemzetközikiállításokra.

A ROMEXPO-vásárok és -kiállítások programja:
Szeptember:

szeptember23–26.:COSMETICSBEAUTYHAIR–kozmetikai,testápolásiésfodrászatitermékek
ésberendezéseknemzetközikiállítása

szeptember23–26.:BIFE-SIM–nemzetközibútor-,berendezésekéstartozékokvására
Október:

október14–16.:DENTAII–orvosiésfogtechnikaitermékekésberendezéseknemzetközikiállí-
tása
október27–31.:INDAGRA–mezőgazdasági,kertészeti,szőlőtermesztésiésállattenyésztésitermékek

ésberendezéseknemzetközivására

október27–31.:INDAGRAFOOD–nemzetköziélelmiszeriparivásár

November:
november11–14.:TTRII–Romániaturisztikaivására

Tájékoztatásésfeliratkozásamegyeikereskedelmiésiparkamaramarosvásárhelyiszékhelyén:Vá-
rosházau.1.számvagya0265/269-218-astelefonszámon,vagya0265/269-219-esfaxszámon,vagy
azoffice@cciams.roe-mail-címen.

AzEUROSANDOOR
garázsajtó-éskapugyár
ÉRTÉKESÍTÉSIKOORDINÁTORT

alkalmaz
amarosvásárhelyiszékhelyén!

Elvárások:
–kellemesmegjelenés
–komolyságéspontosság
–jókommunikációskészség
– számítógépes tudás, ezen belül aMICROSOFT
OFFICEcsomagnagyonjóismerete

Fényképesönéletrajzokat
aszasztimea@eurosandoor.roe-mail-címrevárjuk.
Érdeklődnia0746-053-002-estelefonszámonlehet.


